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Hino à Iturama- Foi encomendado pelo Prefeito Alípio 

Soares Barbosa ao Maestro Sebastião Pandolfi que fez a letra 

e os arranjos, sendo oficializado em 31/01/1983. É executado 

em festividades e comemorações cívicas do Município, 

sessões cívicas das escolas, nas escolas de música e nas aulas 

de português para estudo de interpretação de textos. É um 

hino de letra primorosa que na I e II estrofe, o autor descreve 

e elogia o lugar, o espaço geográfico ressaltando sua beleza, 

suas riquezas e seu povo forte. Na III estrofe ele homenageia 

os pioneiros desse rincão e o exemplo de trabalho que nos 

legaram. Na IV estrofe louva ao Criador e a Padroeira da 

Cidade Santa Rosa de Lima. No V e último verso ele firma 

compromisso de fidelidade e de cuidado para os cidadãos 

contemporâneos. O maravilhoso refrão cantado entre uma 

estrofe e outra, encerra todo o amor do ituramense por essa 

terra. 
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 Banda Santa Rosa de Lima- fundada em 1º de maio de 

1974 a Escola de Formação Musical de Iturama e em 

02/05/1975 foi criada a Banda Municipal de Iturama, com 

regulamento próprio, através do Decreto nº. 1.355. Era o 8º 

Período Administrativo, gestão do ex-prefeito Nildomar 

Alves Amaral. O 1º Maestro foi o Capitão João Evangelista, 

o 2º Sr. Sebastião Pandolfi, depois  o Sr. Reimundo Alves e 

atualmente o Sr. Carlos Roberto dos Santos. A Banda de 

Música Santa Rosa executa em praças e festividades da 

cidade alvoradas, retretas, movimentos cívicos e concertos 

públicos, com o objetivo de contribuir para o 

aperfeiçoamento cultural da população e proporcionar 

recreações coletivas. 
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 Catira- é uma dança tradicional das famílias brasileiras, 

iniciou na zona rural e foi se popularizando assim como a 

música sertaneja. Acontece em eventos festivos, reuniões de 

famílias, em festas tradicionais como festas juninas. Em 

Iturama já se apresentaram várias vezes na Feira Cultural 

"ITURAMA E REGIÃO MOSTRAM SEUS TALENTOS" 

de 1º de maio. É uma expressão que serve para animar as 

festas, reunir amigos e não deixar cair no esquecimento a 

tradição da musica de viola. 
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 Grupo de Capoeira Arte Brasileira. A Capoeira é uma arte 

genuinamente brasileira definida com esporte por uns como 

forma de expressão cultural e dança por outros. A partir do 

momento que abre a roda tem que ter pessoas fornadas para 

tocar a orquestra (charanga) e uma bateria da capoeira que 

pode ser aberta ou fechada. Todos os instrumentos seguem o 

berimbau gunga, que comanda a roda. As rodas pode ser 

iniciadas com uma ladainha ou lamento no jogo da Capoeira 

de Angola e em seguida passa se ao jogo de Benguela, 

podendo terminar ao jogo de São Bento Grande.  
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SETOR DE PATRIMÔNIO CULTURAL
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