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.  Mauro Eustáquio Ferreira*

Trinta e oito grupos de várias cidades de Minas Cerais e São Paulo participaram do Xlll Encontro de Companhias de
Santos Reis de ltaú de Minas. realizado em 7 de fevereiro de 1999, domingo, e organizado pelo Sr. Benedito Salviano de Paula
com apoio do prefeito Francisco Chagas Brito. A reunião das folias aconteceu na praça Nossa Senhora das Craças, com início
às th e encerrarnento às 23h.

A abeftura da Íesta fbi marcada com a mensaqem de boas-vindas aos visitantes proferida pelo Sr. Ronilton Comes
Cintra; assessor da Prefeitura Municipal, seguida da eritrega de insígnias da Federação do Reisado do Estado do Rio de laneiro
pelo seu presídente, Sr.  Afonso Furtado Si lva: a "Estrela da Cuia" ao Sr.  Benedito Salviano e a faixa dos "Três Reis Santos" ao
Sr. Sebastião Aparício.

Durante quatorze horas ininterruptas - ora debaixo de sol, ora sob a chuva - algumas centenas de folioes com seus
embaixadores, palhaços, instrumentistas, cantores e bandeireiros desíilaram pelo palco, apresentando suas músicas para
numeroso público. A festa foi comandada pelos locutores Roberto Marinheiro e Ronaldo Frigueto.

A pr imeira fol ia a se apresentar para a platéia da praça Nossa Senhora das Craças foi  a Companhia de Santos Reis
Unidos dos Marinheiros de ltaú de Minas, anfitriã do Xlll Encontro, sob o comando do Sr. Sebastião Aparício, que na oportunidade
lançou o pr imeiro CD do grupo côm oito faixas.

Na seqüência subiram ao palco as companhias convidadas. Estiveram presentes as folias das seguintes cidades do Estado de
São Paulo: Luiz Antônio (comandada por Sebastião Conçalves), Franca (comandadas por Ëdir José Pereira, ltamar Valério Ferreira,
Bélio Martins e Divìno Costa), Santa Rosa de Viterbo (joão Batista Rosa), Batatais (lrmãos Baviera - Percival dos Santos Baviera),
Cravinho (Jose Lázaro dos Santos), Bento Quirino (Benedito Diocleciano), Cajuru (José Luiz), Ribeirão Preto (Adolfo Alves e Luiz
Domingues Rodrigues), Orlândia (Osvaldo Orácio), Serrana (loão Batista Cacondes), Altinópolis tSr. Jairt, Santo Antonio da {iesria.
São Simão (São Quirino - Estrela do Mar) e Cuará (Delcides do Nascimento e Enerdino Manoel dos Santos). As cidades mineiras
com seus embaixadores foram: Arceburgo (Antònio dos Reis Mariano), Capetinga (Antônio Vicente Rodrigues), Bambuí (Maria dos
Anjos Leandro - três grupos, além de dois reis e uma pastorinha), São Tomás de Aquino (Ceraldo Serafim de Lima e Cervásio
Moura), Alpinópolis (Lico Fonseca, José Aureliano da Silva e Joaquim Alves dos Reis), Juréia (José Antônio). Fortaleza de Minas

0oão Lindolfo e Antônio Norberto), Passos (Juca Barbosa), São Sebastião do Paraíso (Morro Alto)e Carmo do Rio Claro (Benedito José
dos Santos), além da Cia. Menino Jesus, de ltaú de Minas, comandada por Milton Dorzinho e José Custódio Filho.
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Domingos Diniz - Presidente da CMFL

Neste r lês de fevereiro,  a CMFL completa 51 anos de vida. Seu
oblet ivo prìmeìro,  o estudo da cul tura popular t radìc ional  em sua
plural idade de signi í icados. O trabalho isolado, indir  iduaì de cada
iolc lor ìsta em suas pesouisas e o t rabalho colet i rc,  c ie todos, sob a
l iderança da Comissão em parcerra conr tantà:  outras ert ìdades aí ins.

No dia B de fevereiro,  est ivemos com o Secretárìo de Estado da
Cultura,  Sr.  Ângelo Oswaldo de Araújo Santos.  Não íomos, de pires
na mão, íazer- lhe pedidos. Levamos propostas concretas paÍa um
born trabalho em parceria.

Neste mês, retomamos o Curso de Folclore em Nova Lima, com
a aula do ProÍ. Saul Mart ins. Em março teremos os professores Antônio
Henrique Witzel ,  Edimi lson de Almeida Pereira e Car los Fel ipe.

Os trabalhos de digitação das Í ichas do Centro de Informações
Folclór icas estão se processando na BELOTUR. já digi tadas umas 5
rni l  f ichas por assunto.

Estamos planeiando a 35a Semana de Folc lore de Belo Hor izonte,

oue iá se transformou em mês.
Em marco, reuniremos com o Dr.  Nelvton Paìr 'a para a erecucão

de um projeto de cooperação cìentí í ico-cuÌtural  entre a C\1E- e I
l . -  n i66nt '6 \e ' , \ lon Pan a,  Par le Cgste l r : ,  e l l  ; - ,  a\ ! -  -  - .  - - .2 =- : ' :
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Y ioi ág,ac iadã c;,ï, ÈjìMódâïHii,cú úiãilìàt*ii.riipaììffiicaeulÍ.

pelo-i .i.è,19_v-qnté.s..iiiájb,â,|.h,ÕirpiêstâdCI$ii:ãí..ii!êiÌae:1 . $iiìifiiiis;i.
Outorgou-lhe a medalha o Crupo Br:así!!a de,Comüniëãçãó,
editoi dã iéüisú.,,8ialllr'a.,,Déu,se a solênidàde aê énttêeã ém
Brasília (DF),,::6:6',61" 3 de dezembro de 98. Muitô'i.;iústa'a
homena gà-, p"ii, úoil;i à rm: i 

"a "iã""r "itiiiái. ia pi'oãüziu
60 livros ë mais.artigos pubf icados em.[.ornais e rëü.istã!. Ele é
membro efetivo da CMFL e professói ëm Cuaxupé, onde,iêCide.

./ffi ]â,?ili533iï,',',.:;i,?fi1,'-',i"il:';:i,ï;1"'iêtffi .
manifestaÇoes folc!órfcas do mun!cíp!o, para trataÍ da;Festa de

,Folc lore êm.lequi t ibá a real izar.se a 25 de abr i l .  Est iveram
presenteii o sr. PieÍg!1o deJequitibá. Walter Fidelis Diniz Lima,ó
nosso piesidénlê Domingos Din! i .é ó ' . 'nosso membto

, ..,..,,, ,c;iiuóiâdo1 ,c,etâ,,1do:ilÍË:ó,6ê1.cii$ìì:tls...iitÈâbâ.!..h,iõ'$ìifp:Ìjã"ffii
côordenàdos por .lóSé. Rãifi üfi do,l e;1,oliüai ta...nlvèì..r4..1NêÌ re
Reis. presidente e secretária do Conselho. iespeêtiüamente.

y' , CeuatHADA, DE sANTo AJllARo,,-. A.coír.runidade:-de.5an[o
Y , 'À-a'ó,,há,mun!ëíp!ô aë Ca.pos Ját c.yiiããrËi (niï:üi"ãu,á

'" festa de teü padroeiro, no dia t s de janeiro. O pó;to áltô'd,
féitá foi a Câüâlhàdâ:d,ë::5ântô,Arnaro,.:A ieúiésentãëão à:,[üÌ*:

I óniie cristãos e mouros. Constitul-se a apiesentação aL r o panói
ou manobras.
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PROCRAMAçÃO CUITURAL - Neste mês de Íevereiro, ã
Biblioteca Pública Iníantil e Juvenil de Belo Horizonte (PBF{)I
comemorando seus I anos, desenvolveu variada prograpgç o:
exposÌçãõ.,,,,h,91q, 

-do...conto, .se-ssões de .vídeos1.=oÌ[$j9,àí;t e
máscaras, cartónãgens 

" 
d* t""tfo: 

,,,,,,, : ,i;:::: ..,.1', .' .''"'

ti RNAV#ii*;;.Oe.;.Í'e'rà4,;de,,fêúeiéj1o,,,,,acorìteèéiúiììd,íffiít$iâ,
li*e*i* i;;l;$ïaïurâüi.iuE nôberto- ü"r.ri"nhui, ;uii Cà.t.*fi*::aË
Arte Paulo Campos Cuimaràes, na Biblioteca PúbliCã Éiiãdúal

' . ' .. GAIEART- Â Galeriã de Arte do SESC/MC - CÂL EARï :'#ósÏíóü
os trabalhol'dé,,Jaime Lopes sob o título:,O FspÍèn{.órffi$
uat t:,'!õ.,I tro',e,na Decoração. 
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: ocüpÀçÕ_ÌS;.'rxrosrçÃo roroc RÁrrcÀ -' Nó aii Ì ü' aè.
fevereíio, Àó ttaú Cultural Belo Horizonte, conr curadoria e palestra
ae Èauarao Castanho, abr iu-se a exposição fotoi j laÌ iè i
Aòúipações.; A Ama2ôhiâ eú fotografias. Não o e{otiirno,:á
floièsta, màs ó caboclo è súás tensõès, as Coúunidades indíçnas.
n .ãliir poie ser vlsqa até : r Je márçó, à rua Coitiêã 1ã|rzs.
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DA TRIBUNA POPULAR, ANO It, Ne 54, lSn?/
gB, MARACANAU/CEARÁ. Jornalista: Barros

Alves. Carranca, jornal de folclore. "Por agora, tenho
em mãos vários números do jornal informativo produzido
pela Comissão Mineira de Folclore, há até bem pouco
tempo presidida com talento e maestria pelo preclaro
mestre Tião Rocha, um pesquisador de nomeada a quem
a academia muito deve em termos de estudos folclóricos.
Recentemente ele passou o cetro para o Professor
Domingos Diniz, não menos dedicado e tão sério quanto
erudito estudioso dos costumes do povo. CARRANCA é
como se chama a publicação mensal da Comissão

-n" Mineira de Folclore, com justiça inscrita em melhores
do gênero pela excelente qualidade que apresenta já

pelos temas abordados, já pela feição gráfica. Esse é o
conceito formulado a respeito dê CARRANCA por todos
quantos têm o privilégio de apreciá-la, posto que é jornal

que retrata com precisão o dinamismo dos que compõem
a Comissão Mineira de Folclore e fazem daquele
organismo de estudos e pesquisas não um repositório de
diletantes, mas um instrumento vivo de ação efetiva em
defesa dos valores mais altos da brasilidade que se
expressa nas culturas regionais tão ricas e tão grávidas
da sabedoria do povo. CARRÁNCA é um exemplo de
dignidade política no sentido de que preserva e consolida
a visão e o conceito elevado de cultura popular e de
folclore, conceito este atualmente deturpado mercê da
ignorância que grassa de al to a baixo na nossa
aculturada sociedade, e disseminada pelas mídias

-od"rnor"s, 
especialmente a televisão onde pontificam

algumas antas que atendem pelo nome de Faustões,
Ratinhos, Xuxas e quejandos. O Professor Tião Rocha
deu o seu recado relevantemente à frente da Comissão
Mineira. de Folclore, ensejando a promoção de um
intercâmbio proifícuo e incentivador a quantos buscam
nos exemplos altivos iguais aos que ele nos lega, novos
caminhos rumo a novos horizontes de conhecimento da
nossa identidade cultural. Resta-nos torcer pela
continuidade do trabalho que o renomado mestre
desenvolveu no comando da CMFL. Seriedade e
talento é o de que não carece o sucessor dele,
Professor Domingos Diniz, isto para gáudio do valente
povo mineiro e para nosso prazer e admiração,
ampliados toda vez que o carteiro entrega-nos mais
um número do sempre bem-vindo (e bem l ido)
CARRANCA,"

À

Ë$iïËgp6f Do sR. ANcFLo oswALDo DE ARAUIo
iïiiiii$iriüri$r SANTOS, Sëcretário de Estado da Cultura. ,,Caro

Presidente Domingos Diniz, Envio-lhe cópia do ofício
ao Diretor do DER solicitando as placas indicativas do
Museu do Folclore Saul Martins."

CMFL: Senhor Secretár io,  estamos certos de que as
placas sinalizadoras de nosso Museu serão de grande
importância para a divulgação do rico acervo cultural
sediado em Vespasiano e uma merecida homenagem
pública ao nosso mestre Saul Martins.

DE GERALDO MÁREIO DE OLIVEIRA E SILUA,
Diretor em Exercício - 10' SER/Curvelo. "Senhor

Presidente, comunico-lhe que no MC de 2O.01.99 o Sr.
Secretârio de Estado da Educação, Dr. Murilio de Avellar
Hingel, nomeou-me diretor da 1C SER de Curvelo onde
coloco-me à disposição de V. Excia."

CMFL: Parabéns ao Prof .  Ceraldo Márcio pela fe l iz
nomeação para Diretor da 10'SER da Cidade de Curvelo.
Em nosso nome e no dos companheiros da Comissão
Mineira de Folclore auguramos-lhe bons frutos à frente
dessa importante SER.

i jp:6ïiÉ;d DA BARONESA ESTHER 9ANT'ANNA DE
ãïf'*íüì',ãS$ ALMSDA KARWTNSKI, Comissão paulista de
Folclore, Asssociação de Folclore e Artesanato de
Guarujá e Comissão Municipal de Folclore e Artesanato
de Cuarujá. "Boas Festas e votos de Saúde e grandes
realizações para 1999. A revista "Carranca", dez. 1998,
foi enuiada para São Pauto!!! Resido em Cuarujá, vou
raramente a São Paulo..."

CMFL: Cara Baronesa, nossos agradecimentos pelos bons
fluidos de seus votos de saúde e realizações. Vamos

enviar, doravante, nossas correspondências para seu
belo endereço de Cuarujá.

Í{ïiiììili# FlLIZZOLA, Superintendente de Bibliotecas
Públicas - CRB 014. "Acusamos o recebimento de 1O
(dez) exemplares do CARRANCA, no. 39 - dezembro
de 1998, e agradecemos a gentileza da doação. O
material será colocado à disposição dos usuários, ern
setores da Bibliotxa Pública Estadual."

,ih!



CMFL: Senhora Super intendente.  Nós é.que agrade-
cemos a oportunidade de chegarmos até os leitores das
Bibl iotecas Públicas sob a sua superintendência. Muito
obrigados.

DA 10" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE
ENSTNO - CURVELO. "Agradecemos à Comissão

Mineira de Folclore pelo excelente "Carranca."

CMFL: E nós agradecemos o elogio bombástico embutido
na palavra"excelente"; mas cremos que a excelência é
mais um objet ivo a perseguir  que uma conquista a
comemorar. Obrigado, assim mesmo.

ffiffiffi*ffi DE MARIA BRÍG\DO' qRESTDENTE DA COMIS-
Wij& sÃel.nnAENsE DE FoLCL)RE. "prezado
confrade, Ao final do ano de | 998 formulo votos de saúde,
paz e prosperidade ao mesmo tempo em que envio o
Boletim no. 6, desta entidade, referente aos meses de
outubro e novembro do corrente ano."

CMFLi Agradecemos o envio do Bolet im no. 6 e
retribuímos os votos de saúde e paz. Que 99 seja para
todas as Comissões de Folclore, e em especial para a
Comissão Paraense, um ano de profícuas realizações.

DE IOSÉ MARTA TENORTO ROCHA, professor

e Pesquisador de História e de Folclore e Mestre
em AntropoIogia Cultura|. "Agradeço penhoradamente

o envio do "Carranca" No. 38. Esse informativo sabe,
a cada número, surpreender-se a si próprio, isso é
digno dos maiores louvores. Estou-me mudando para

Aracaju [SE], ... Universidade Tiradentes, pois estou

aposentado da U.F.A. Logo que tenha novo endereço,
manterei correspondência, por enquanto minha família

ainda fica em Maceió, e o endereço continua o antigo.
Estive recentemente no 24' encontro Cultural de
Laranjeiras [SE], onde apresentei pesquisa de título:
Política e Protesto no Brasil: os animais candidatos!
Muito Grato, ót imo 99, com muita saúde, paz e
realizações mil."

CMFL: Caro Tenório. Muito apreciamos seu espírito de
incansável busca por novos desafios. Que sua passagem

pela Universidade Tiradentes seja tão frutuosa quanto a

que fez pela U.F.A.. Se possível, mande-nos cópia de
sua pesquisa sobre os bichos na política. Um abraço da
Presidência.

ffã{p$$_i*ï DE MARIA HELENATORRES, Ministério da Cultura
$ffiwÍ' - FUNARTE, Coordenação de Folclore e Cultura
Popular, "Agradecemos" o envio do "Carranca, no. 36".

CMFL: Cara Maria Helena. A FUNARTE é o porto e a
porta da cultura popular e do Folclore. É nosso dever e
interesse comunicar- lhes o resul tado de nossos
trabalhos. Um abraço do Carranca.

$É'$fi.$:rfr DE MARTA cEcíLtA DrNtz NxGUEIRA, Assessora
iil*ilÈ*i*ïF# 

de Cooperação Internacional - IJFMG. "Agradeço

o envio constante do lnformativo Carranca e desejo um

1999 repleto de alegrias!"

CMFL: Maria Cecí l ia.  O. mesmo desejamos a essa
assessoria e aos demais segmentos da UFMC.

$:1$.,ï,.$"# 
DE ROSELYS vELLOSO RODERIAN, Presidente

íriinïiàï{*:iif;i} da Comissão Paranaense de Folclore, "Recebi o
Carranca no. 37, cheio de interessantes informações sobre
a cultura popular, através de estudos publicados por seus
membros e correspondentes. Agradeço em nome da
Comissão Paranaense de Folclore. Alegrou-me
sobremaneira o artigo de Luiz Fernando Vieira Trópia,
sobre nosso que,rido Saul Martinst que recuperou sua
saúde. Conhecemos Saul em Curitiba, num curso sobre
Folclore, do qual participou em 1976."

CMFL: ProF Roselys, o livro sobre os 50 anos da CPF já foi
passado às mãos do Mestre Saul, que lhe agradece. Para
nossa alegria, ele continua forte como um coco e altaneiro
como a palmeira do buriti das vertentes do São Francisco.
Não é à toa que nasceu pesando meio quilo e teve por
primeiro berço uma caixinha de sapato!

DE GERALDO INOCÊNCIO DE SOUZA. À
Comissão Mineira de Folclore. "Nesta oportuni-

dade venho passar-lhe às mãos o convite da lJnião
Municipal dos Estudantes Secundaristas do Estado de São
Paulo, convite este dirigido aos grupos folclóricos de

Jequitibá/MC para participarem da abertura da 1a'
Semana do Folclore da CPC-UMES a realizar-se na 3'
semana de agosto do cotrrente ano..."

CMFL: Carg Ceraldo. Parabéns pelo honroso convite que
lhes íaz a UMES/SP. Estamos certos de que os jovens

paul istas muito lucrarão com a presença dos grupos
folclóricos de Jequitibá e com sua presença. Apresente-
lhes nossas cordiais saudaÇões.

I
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A.uso fel i iz  ** l ; " ru* imou dessa norao.t

'musióloga 
- Angélica dultvtottu Rezende Carcia de

Paiva, se bem que. Blayatsky adverte: "não existe
acaso,. ,há causas'  deseo'nhecidas".  Nem penso
contradizer a filósofá russa. A verdade é que Angélica

tu *u fomos'v iz innOi U" t . lã ino pr imeiro.ur lo du
Folclore oferecido por mestre Aires da Mata Machado
,Fi lho,  em 1948, aos fundadores da CMFL.

À proximidade sucederam a discussão acadê-
mica para dir imir conceitos cambiantes, a troca de
anotações, a confiança mútua, duradoura e proveitosa.

,,Euas vez€.s ,Íìos,f€unirno-ç,er.n rsua residêncja, na
Avenida Cetúl io Vargas ne 68l ,  para t rocamos ideias
a respeito de assuntos íolclóricos,

Angélica nasceu na cidade do Rio cle laneiro,
em 2T de.fevereilo de 11893, i!!ha de Carlos Ribeiro de
Rezende e Angelica,Motta:iRezende, Fez o primeiro e
segundo cic los no, Colégio, f rnaculada Conceição,
situado na Praia do Botafogo. Durante a adolescência
e parte da juventude, habitualmente gozava férias na
Fazenda Bela Vista, município de Bananal, Estado de
São Paulo. Craduou-se em píano e maestrina de canto
orÍeônico pela Escota NacionaÌ de Música do Rio de

laneíro,"  '  i , '  
' . . '  , '  

'  '

Mart ins*

Évasta e de grande valor sua obra escrita, entre
as quais sobressaem Lembrando Ouro Preto, Meu Piano
(metodo) e a obra-pr ima, int i tu lada Nossos Avós
Contavam e Cantavam, publicada em três sucessivas
edições, a primeira em 1949, pela lmprensa Oficial,
com prefácio de Renato Almeida, 203 páginas. A
terceira foi lançada em 1968. Todas as edições são
ricamente i lustradas e impressas em papel encorpado,
formato grande (33 cm por 24).

Ela viveu para a sublime arte. Seu tempo úti l ,
destinava-o à peiquisa musical, sobretudo enclereçada
à modinha, alvo da sua predileção e maior esforço
intelectual. Alesrava-se do seu ótimo relacionamenlo
côm' Ílu stes ciegaÉ;'tfitre,,oütios:oneyda':Aìvàiefiga;
Hei tor Vi la-Lobos, Mariza Lira,  Flausino Val le,  Luís
Heitor e Lourenzo Fernandes.

Em homenagem postuma, a Comissão Mineira
deFo}cloreetegeu.apatronadanossabibl ioteca.

Faleceu nesta capital, aos oitenta anos de idade,
em 12 de agosto de 1973. O jornal Estado de Minas do
mesmo mês e ano publicou um texto sobre sua obra e
falecimento.

, 
Angélica contou, cantou e deixou-nos cedo e

saudosos.

*Presidente de Honra/Membro Fundador da CMFL

SAtJt  MARTINS: . . . . . ' .o. . . . ' .oó'ç€r 'ç 'ç iâõi*" '6

.  .  p Antônio de paiva Moura*

Saul Mart ins lança mais um l ivro Canção da Terra. (poesia).  Belo Horizonte: O Lutador,  1998. Transcorrem 44
anos do lançamento de seu pr imeiro l ìvro,  Á c lança de São Conçalo,  ern 1954.

"Canção da Terra" é dedicado à sua esposa Jul ìnda Carcia Mart ins.  E por começar assim que o l ivro se reveste
da mars al ta s igni í icação pois revela no autor a sua admirável  capacidade de amar.  Permìta-me caro le i tor ,  cr iar  um
terno para deÍ inir  Saul Mart ins. Ele é um homenr "pan-amoroso",  isto é, dotado do inesgotável bem do saber amar a
natureza, com sua mister iosa e imensa fauna; corrì  sua bela e encantadora f lora; com seu meio Í ís ico visível  e ao
mesmo tempo ocul to.  Ele sabe amar também o ìnf in i to indeci í rável .  Devota a seus amigos um amor í i l ia l ;  dedica-se
com todo o fu lgor de sua alma às inst i tu içòes em que mi l r ta.  E assim seu l ivro de poesras.

"Canção da Terra" é apresentado pelo acadêmico e histor iadorjoão Bosco de Castro que está impecável em sr, '
anál ise dos pontos de vista est i l íst ico e semiót ico. Acrescento apenas que Saul Mart ins resgata, com este l ivro, -
humanismo romântico que vem sendo destruído pelo torpe mater ial ismo e pelo cego individual ismo de nossos cl  . , :

A vocação poética de Saul Martins o Íez estilisticamente eclético, com passagem pelo Parnasianismo, conìo ates::
poema Perfeição. Soneto em rima rica: mimosa com lacrimosa - sonhador com trovador - rosa com formosa - raio. : -  ̂ -

amor, Além disso, vis i ta o Simbol ismo, ponto forte da poesia mineira do começo do século que agora chega ao í i r r .  \  - . -  '
o sentimento esteve tão valorizado como no Sirnbolisrxo, presente em Saul Martins, no poerrìa "Car1a Íntir.n.: - . ,
t r is teamigo: hámuitopãocruel  /Quenóscoff ìemossemsent i rofel  ( . . . ) .Masencerrandoestar€Ser-rh; tJ - ,É' : . : : - . - : :  - :
queoEclet ismodeSaul Mart inséumaqual ic lademuitoprópr iadosmineìros.OEclet ìsr . rostn, ic:r ' r  .È - .  : :  "  : : -

o qual  não há amor.
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Ê\ É\GUÉ\ D*\S tOr\TüS Ë ê\ ü,ïVÂ LìÕ5 êJ\GN\tïfr:i
Antônio Henrique Weitzel"

Na prát ica da benzeção estabelece-se um elo
muito forte com a natureza. As forças naturais,  cont idas
pr incipalmente nas águas e nas plantas,  são manipuladas
pelo benzedor,  com um suporte s imból ico de al to
signif icado em benefício do benzido, sendo assim, um
referencial  importante no processo de sanar o mal.

Muitas são as fórmulas de benzeção que
mencionam "âgua das fontes e erva dos montãs".

A água das fontes é a "água viva" ,  natural ,  brotada
do seio da terra, na maior pureza. A água de mina - esta
a á$ua da fonte - é aquela a que recorre o benzedor nos
seus r i tos de cura. Deve ser apanhada diretamente na
fonte, indo+,se por um caminho e vol tando-se por outro,
completando-se, desta forma. o círculo mágico. Ao
lermino do r i tual ,  deve ser a áeua devolv ida uõ 

' r ' " t rnolocal 'de onde foi  t i rada. Nos lõgares onde não há mina
dágua, como de modo geral  nolerímetro urbrano, ela é
apanhada na torneira do tanque ou da pia;  depois de
ut i l izada, deve voltar ao seu Íocal de or igem.

Outro eiemento importante é a erüa dos montes.
Trata-se de nlanta':$agrada, não semeada nem plantada,
nat iva,:  serÌ-rpre verde e persistente. Diz a tradição que
elas brotaram ao,redor da,gruta de Belénr e do túr lulo
de Cristo, o divino beftedor,  qual ensinou as pessoas
a curar com benzeção. A erva do monte mais usada em
benzeção é a vassourinha-doce Scopaila dulcís), que
alguns char,narn dê vassourinha-de-são-Pedro.-  

Lembro-me muito bem de que, em pequeno,
acostumado a ver minha "Vovó Tontonha" benzer pessoas
que iam à minha casa procurar alívio para algumar.lou"ças'
(cobreiro, torcedura), era eu incubido de ir buscar ramos
dessa planta própria de benzeção, E lá ia eu apanhar, sempre
que mandado, a vassourinha no mato que circunclava o
Cemitér io da Clór ia.  Al i :  eu arrancava as' .p lant inhas
sagradas. Há pouco tempo, fazendo uma palestra no
Inst i tuto Cultural  Santo Tomás de Aquino, nesta cidade, de
luiz de Fora, quis mostrar aso confrades um exemplar dessa
planta. Retornei confiante ao mesrno lugar de outrora, onde
só se vêem ,casas, prédios é poucos lotes.vagos; Nada
achei .  Não restou um só exemplar.  Consegui ,  porém,
algumas com um funcionário do Horto Florestal,. na Reserva
Mïnicipal  de Poço-d'Anta. Téo Azevedo, em "Plantas
Medicinais e Benzedur,as" (198' |) ,  reproduz um entrevista
com a benzedeira lonilda Ferreira, em que ela, diseor:rendo
sobre plantas medicinais, afirma que a vassourinha' serve
como proteção e é muito usada para benzeção. E é planta
de vários lugares. Como se vê, tal  função da vassourinha é
conhecida de norte a sul  do Estado de Minas.

Outras plantas nat ivas,  is to e,  não plantadas, que
também se ut i Ì izam na benzeção são: o alecr im-do-
campo (Bacharis nacrodonta) e o assa-peixe (Boehmeia

arborescen-{  :c: i  a. : las brotadas e-spontaneamente do
solo,  senreatr  : !  : - :  -  > ,  a^: , rs ou Delos l rassaros,  r ìLrnca
oela n. ,ãc -- . - - i  - , :

Tais alterações da água e da planta não prejudicam
a eficácia do ri to, pois se trata de corpos intermediários,
valendo mais os gestos e as palavras,  que devem
permanecer i  nalteraoos.

A t í tu lo de i lustração, damos a seguir  a lgumas
benzeções onde se encontram tais fórmulas:

01. Benzeçâo paia ëurãr cobreirój 
' , '

"Jesus, quanclo andava pelo mundo
encontrou com São Pedro r' .'
e perguntou:

, - Pedro, que tendes? : , :
- Senhor, 'cobreiro.
-  Pedro.  curai .
-  Senhor,  com quê?
- Agua das fontes
E erva dos montes."

ot: l '  
: i ' i  ' ' '  

'' (Repete-se 3 vezes, 'usando-se 3 raminhos verdes,
com gestos em cruz. lDepoÌs'se reza um Pai-Nosso
e Lima Ave-Maria para a SSma. Tr indade).

02. Benzimento para queimadura:
" \ossa Senhora foi  para o Egi to,
Deixando sozinho seu bendi ïo Fi lho.

Quando chegou, achou-o queimado.
- 9u" cura?'
-  Agua corrente, r ,aminho do monte."

(Benze-se com 3 raminhos verdes e uma copo
d'água).

03. Núbia Pereira de Magalhães Comes e Edmílson de
Almeida'Fereira recolheram em Pirapora (r \4Cr,  em
"Assim se benze em Minas. Cerais" ( . lg89) um
ensalmo para curar espinhela caída, que assim se
benze: :  i : :

,., '",r=."Pedron''que,.tens? -,i
' ' , ' ' - , ,=- Senhor, '  espinhela cãída.

Com que benze?
Com água da fonte.

Com o ramo do monte.
E o louvor das três'pessóas da Santíssima TrinclacJe.
(Usar 3 ramos verdes e fazer cruzes sobre o peito
do doente, ao reci tar as'p:alavras acima).

É desta forma que o povo, valendo-se de ritos mágico-
rel ig iosos que a t radição conservou e ensinou, \  a
procurando a cura de seus males,  por intermédio r-
benzedor, vocacionado para essa prática e, principalnre - =
inic iado no r i to da transmissão direta ou indireta cia i i i ia: .
mágica. Ela vem tendo cont inuidade desde séculos a:- . .
dos ar-r tepassados. O cuidado é não al terar os qesics = : ì
palavras sagradas. Os benzeclores fal . rnr cr, :e roi  lesu; - :  -= - .

et ts i t . tot t  ,  col l to se clet treertcle cle l Ì : i . - ' . :  ' -  r ' - ' ! r  as.
Tal  r l rocessl  : :  = . '  : '  ì :  r  . - . - -  : -  - : : -

- :  r< n la r .  tâS, s Lr l tst  i -
: -  " l^-  ' -O ' ,  erc je e


