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Peregrinação de Santa Rita de Cássia - Turismo religioso - 

Acontece no dia 22 de maio com a missa do envio celebrada 

às 3:30 da manhã com a presença dos peregrinos e comissões 

responsáveis pelas frentes de trabalho. A seguir é oferecido 

um café da manhã na praça em frente à Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima. Na saída os caminheiros recebem a 

benção do padre e saem acompanhando o carro de som com a 

imagem de Santa Rita, ornamentada. Um segundo caminhão 

de som com música reza o terço estimulando a fila de 

peregrinos que se alastra pela rodovia. Os peregrinos 

percorrem as ruas da cidade até o trevo da Avenida 

Alexandrita, onde seguem pela BR-497. Cerca de dez tendas 

são montadas ao longo das margens da rodovia para 

atendimento à população. 

 

 

 

 

 

2008 

 Cia de Reis: Os três os mensageiros. As festas acontecem 

nas casas dos festeiros e pagadores de promessas feitas a 

Santos Reis. Os  encontros, reuniões e ensaios acontecem na 

residência do Sr. Jair Alves de Oliveira, embaixador da 

Companhia. As Festas de Reis no Município de Iturama 

datam da época da colonização do Pontal da Farinha Podre 

pelos primeiros fazendeiros de origem Européia. Cresceu 

assim a crença nos Três Reis do Oriente entre essa população 

humilde de mestiços e caboclos do sertão, que participaram 

das festas nas fazendas de seus patrões cumprindo os rituais 

tradicionais e depois dançando até o amanhecer. 

 

 

 

2009 

 1ª Cavalgada "Iturama em Comitiva Relembrando as 

Estradas Boiadeiras. O final de Semana (04 e 05 de Julho 

de 2009), em Iturama, foi marcado pela 1ª Cavalgada do 

Município. Através dela, as comitivas relembraram e 

refizeram um percurso de 19 quilômetros numa estrada 

boiadeira. Devido à região ter sido colonizada por grandes 

latifundiários, a base da economia ainda é a agropecuária. 

Portanto um contingente muito grande da população possui 

raízes rurais. São descendentes dessas famílias tradicionais, 

gostam de cavalgar e praticar esportes afins, o que justifica o 

grande número de festas do peão de boiadeiro na região.  

 

 

 

 

2009 

 Festas do Moçambique -Em Iturama datam da época da 

chegada das primeiras famílias que vieram fundar o 

município.  A família dos Andreza, é detentora do saber 

dessa "Celebração" em Iturama. Moram há anos no bairro 

São Miguel, onde ocorreu a última festa de Nossa Senhora do 

Rosário. Em terras mineiras caracterizam-se como ritual 

religioso e tem a adesão dos descendentes de negros. Cresceu 

assim a crença em Nossa Senhora do Rosário entre essa 

população humilde de mestiços e caboclos do sertão, que 

participam das festas nas fazendas de seus patrões cumprindo 

os rituais tradicionais depois dançavam até o amanhecer. 

 

 

 

2014 
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 Quermesse da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A 

quermesse passou a ser realizada no espaço da Feira Livre, 

no mesmo bairro Tiradentes. Sempre foi aberta para 

comunidade, no início era bem rústica, com instalações 

improvisadas num terreno gramado, sem estrutura. Agora a 

quermesse do Sagrado Coração de Jesus acontece todos os 

anos no mês de junho no espaço da Feira Livre entre a 

Avenida Ayrton Senna e Rua C, no Bairro Tiradentes.  O 

espaço é pavimentado. Toda a feira funciona com aluguéis de 

tendas, sendo: 12 tendas de 10x10 metros para abrigar os 

visitantes, 3 tendas de 6x6 metros para as barracas dos bares 

e 5 tendas de 3x3 metros para a pescaria, venda de doces, 

venda de caldo e etc.   

 

 

 

 

 

2016 

 Folia de Reis "Companhia Banda do Oriente". A folia de 

Reis no Município de Iturama é uma tradição religiosa e 

cultural do local. Sendo um evento folclórico ligado à 

religiosidade cristã e o louvor associado a narrativa dos Três 

Reis Magos que viajaram ao encontro do Menino Jesus. As 

Festas de Reis no Município de Iturama datam da época da 

colonização do Pontal da Farinha Podre pelos primeiros 

fazendeiros de origem Europeia. Em terras mineiras 

caracterizam-se como ritual religioso e teve a adesão também 

dos descendentes de negros e índios. Cresceu assim a crença 

nos Três Reis do Oriente entre essa população humilde de 

mestiços e caboclos do sertão, que participaram das festas nas 

fazendas de seus patrões cumprindo os rituais tradicionais e 

depois dançando até o amanhecer.  

 

 

 

 

 

2016 

 Folia de Reis "Os três Reis Magos a caminho de Belém 

com os seguidores da 2ª geração da família Tomaz". A 

folia de Reis no Município de Iturama é uma tradição 

religiosa e cultural do local. Sendo um evento folclórico 

ligado à religiosidade cristã e o louvor associado a narrativa 

dos Três Reis Magos que viajaram ao encontro do Menino 

Jesus. As Festas de Reis no Município de Iturama datam da 

época da colonização do Pontal da Farinha Podre pelos 

primeiros fazendeiros de origem Europeia. Em terras 

mineiras caracterizam-se como ritual religioso e teve a 

adesão também dos descendentes de negros e índios. O pai e 

o tio do senhor Gentil eram cantores e violeiros de música de 

catira nas festas da região, ai resolveram montar uma 

companhia de Santos Reis para atuar no município 
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