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Presente em Nova Lima, desde 1975, a Cavalhada de São 
Jorge cumpre, a cada ano, seu papel de resgatar e manter 
viva essa importante tradição religiosa em nossa terra. 

Em cada edição, o público tem a oportunidade de conferir 
a encenação da épica batalha entre cristãos e mouros, 
durante a Idade Média, e suas singularidades. O espetáculo 
é realizado entre o bairro Matadouro e o Espaço Cultural 
da Avenida José Bernardo de Barros e conta com grande 
participação do público, em especial dos devotos do santo 
guerreiro. 

Ela se inicia após o almoço, no bairro Matadouro, com seu 
desenvolvimento até o Espaço Cultural, na Avenida José 
Bernardo de Barros. É composta por procissão, cavaleiros, 
carros de boi, Guardas de Marujo e Congado e missa campal. 

Os devotos participam da celebração com a presença de 
músicos da região. O Auto da Cavalhada, ponto máximo 
da festa, chama a atenção de todos ao levar ao público a 
batalha entre os mouros e os cristãos, ocorrida na Península 
Ibérica. A Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, 
tradição no evento, embala os 24 cavaleiros na arena que, 
com maestria, representam a história. 

A cavalhada foi trazida para o município, há 45 anos, pelo 
congadeiro Benedito Felício Carmélio, conhecido como “Bené 
Cabeça Leve”. Devoto do santo, ao se mudar de Conceição 
do Mato Dentro para Nova Lima, conheceu a Festa de Nossa 
Senhora do Rosário. Encantado pelas tradições mantidas na 
cidade, criou a Cavalhada de São Jorge. 

Durante o evento no Espaço Cultural, o público aproveita 
para degustar as saborosas comidas e bebidas típicas da 
região com os expositores da Sexta na Feira. 
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A cavalhada tem sua origem nos torneios medievais, na 
Península Ibérica, servindo de exercícios nos intervalos 
de guerra e às práticas de galanteria nas cortes e meios 
fidalgos. Um simulacro das lutas, entre cristãos e mouros, 
era praticada pelos nobres. Depois, pela burguesia e, 
finalmente, pelo povo, que a sancionou como auto popular 
tradicional. 

A cavalhada chegou ao Brasil com os portugueses e, aqui, 
espalhou-se por todas as regiões. Ela tem esse nome em 
homenagem ao santo que lhe empresta o nome, protetor 
dos cavaleiros. A festa teve origem na Cavalhada de Nossa 
Senhora de Nazareth, em Morro Vermelho (Caeté-MG), 
onde o senhor Bené aprendeu as embaixadas e manobras 
e formou a Cavalhada de São Jorge, em 1975. A primeira 
apresentação foi no adro da igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, por ocasião da festa da santa, durante o Encontro 
de Congados. 

A cavalhada é formada por 24 cavaleiros, lembrando os 
12 pares de França de Carlos Magno. Desses cavaleiros, 12 
trajam vestimentas vermelhas, caracterizando os mouros, 
e os outros 12 usam vestimentas azuis, caracterizando os 
cristãos. Entre estes, destacam-se dois embaixadores, um 
cristão e outro mouro. 

Por ocasião da festa, que sempre acontece no domingo mais 
próximo ao dia de São Jorge (23 de abril), os cavaleiros, 
trajados e montados em cavalos ajaezados e com guizos, 
buscam a bandeira com a estampa do santo na casa de 
quem se incube de ornamentá-la e a conduzem até o local 
da cavalhada. Ao chegarem com a bandeira, são acesas as 
bengalas luminosas, retratando que a batalha aconteceu à 
noite e que os dois exércitos usavam tochas para iluminar 
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o campo de batalha. Nesse momento, dada a beleza 
plástica do espetáculo, o público aplaude e fogos de artifício 
explodem no céu, simbolizando os sons da guerra. 

A apresentação da cavalhada é acompanhada por uma 
corporação musical. Logo após a apresentação dos dois 
exércitos, os dois embaixadores entram no recinto e fazem 
embaixadas, referindo-se aos desafios entre mouros e 
cristãos. Após essa primeira embaixada é hora de erguer 
o mastro com a estampa do santo, o que quer dizer que o 
poder do cristianismo evitou que, naquele local, uma terrível 
luta acontecesse e semeou a paz entre os dois exércitos. 

Os expectadores são convidados a erguerem um grande 
mastro com os cavaleiros, simbolizando que somente a força 
da união de um povo é capaz de elevar o espírito cristão. 
Quando o mastro é finalmente erguido, uma nova queima 
de fogos homenageia São Jorge e simboliza a queima de 
deuses pagãos. Dessa vez, os dois embaixadores e mais seis 
cavaleiros entram no recinto e entrelaçam fitas coloridas no 
mastro, ao som de uma valsa executada pela corporação 
musical. 

Cada fita é de uma cor diferente e essas significam o 
seguinte: o verde da esperança, o branco da paz, o azul 
do céu, o amarelo da riqueza e o vermelho do amor. As 
cores variadas dessas fitas também simbolizam a união 
de diferentes povos em torno do cristianismo. Após 
entrelaçarem as fitas no mastro, os cavaleiros as amarram 
ao pé do mastro, simbolizando que está sendo selado 
o compromisso com a fé cristã, aos pés de São Jorge 
Guerreiro. 
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Novamente entram na arena os cavaleiros que, unidos, 
fazem uma série de evoluções como um “8” (uma amizade 
que nunca acaba ou a união de dois reinos), uma meia lua 
(início de uma amizade crescente) e uma volta completa de 
dois a dois (os dois exércitos estão em paz). 

No final, os dois exércitos se despedem, acenando para o 
público com lenços brancos, e deixam o mastro erguido 
com a bandeira de São Jorge até o dia seguinte, símbolo de 
novas fronteiras para o cristianismo. 

Essa bela manifestação é precedida, no sábado, por uma 
missa em homenagem a São Jorge, na igreja de Nosso 
Senhor do Bonfim, com a presença da imagem do santo e 
das guardas de congado de Nova Lima, Raposos e outras 
convidadas. 

Após a missa, todos saem em procissão até o Espaço 
Cultural, palco da Cavalhada, onde a imagem é conduzida 
por um carro de boi. Lá chegando, as guardas homenageiam 
São Jorge e têm início os espetáculos de música sertaneja e 
as barraquinhas.
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1 - PREPARATIVOS DA CAVALHADA 

2 - INÍCIO PROCISSÃO - SAÍDA DO MATADOURO
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3 - PARADA NA IGREJA BONFIM

4 - SEQUÊNCIA DA PROCISSÃO 
ATÉ O ESPAÇO CULTURAL M
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5 - CELEBRAÇÃO CAMPAL NO 
ESPAÇO CULTURAL APÓS A PROCISSÃO

6 - AUTO DA CAVALHADAM
om

en
to

s d
a 

C
av

al
ha

da



9

O Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio Das Velhas – 
IHGARV foi fundado em 10 de abril de 2002, na cidade de 
Nova Lima, onde tem foro. 

É uma associação civil de caráter cultural, científico e 
educacional, sem fins lucrativos.  A principal finalidade 
do IHGARV é o estudo e a divulgação das áreas do saber 
humano, como História, Geografia, Geologia, Antropologia, 
Sociologia, Paleontologia, Heráldica, Genealogia, 
Numismática, Filatelia e Estatística.

O instituto conta, atualmente, com 23 consócios, todos 
com um notório saber em alguma área do conhecimento 
humano.  Os consócios são das cidades de Nova Lima, Belo 
Horizonte, Rio Acima, Raposos e Sabará. 

Comemorando 18 anos, não iremos nos reunir. Nossa 
atividade, neste mês, é escrever. Escolhemos escrever sobre 
a Cavalhada de São Jorge, que acontecia todos os anos em 
Nova Lima, e, neste ano, não acontecerá. Foram convidados 
os consócios residentes no município e eles enviaram a sua 
contribuição.
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São Jorge nasceu na Capadócia (hoje, essa região faz parte 
da Turquia), possivelmente entre os anos 270 e 280. Era 
filho de pais cristãos e foi criado na Palestina.

Ao atingir a adolescência, entrou para a carreira militar, 
tornando-se capitão do exército romano, sendo encarregado 
da guarda pessoal do imperador Diocleciano.

Quando sua mãe faleceu, doou sua vultosa herança para os 
pobres e necessitados.

No ano 303, o imperador mandou prender todos os soldados 
cristãos.  Diocleciano tentou fazê-lo desistir de sua fé, 
oferecendo-lhe terras, dinheiro e escravos. Ele manteve sua 
fé cristã e foi degolado no dia 23 de abril de 303.

São Jorge é venerado pelas igrejas católicas, ortodoxas, 
anglicanas e afrobrasileiras.

É o santo protetor da Inglaterra, Portugal, entre outros 
países.

CURIOSIDADES

• São Jorge é comemorado no Brasil nos dias 23 de abril, 
dia de sua morte, ou em 3 de novembro.
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• Na Umbanda, religião afrobrasileira, ele é conhecido como 
Ogum, orixá da guerra, do fogo e da tecnologia.

• A lenda de que São Jorge mora na lua pode ter raízes 
brasileiras na Umbanda.

• A bandeira da Inglaterra usa a cruz de São Jorge.

• Uma lenda regional da Catalunha diz que São Jorge matou 
o dragão e deu uma rosa vermelha para a princesa.

• Em Barcelona, é comum os homens darem uma rosa 
vermelha para a namorada ou esposa, no dia 23 de abril.

• São Jorge é o padroeiro do time do Corinthians.

• A Cavalhada de São José Operário acontecia no Distrito de 
Honório Bicalho, no dia 1º de maio. Atualmente, acontece na 
segunda semana de julho.

• Por causa da atual situação do mundo, a Cavalhada de São 
Jorge não acontecerá neste mês.

Else Dorotéa Lopes 
Cadeira nº 15
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Segundo o literato e dicionarista Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, cavalhada é substantivo feminino, plural e 
a define como: “folguedo popular que consta de uma justa 
ou torneio”. Dá, também, outras definições diferentes e 
desinteressantes para o nosso caso.

Nas edições de 1986 e 2000 das publicações das 
“Manifestações Folclóricas no Município de Nova Lima” há 
abordagem do tema com tanta propriedade.

O primeiro livro teve como organizador e redator o professor 
Antônio de Paiva Moura. Seu auxiliar foi o professor 
Domingos Diniz que, durante muito tempo, presidiu a 
Comissão Mineira do Folclore, a quem coube a elaboração 
e o texto do segundo livro. É primoroso o texto do grande 
folclorista Domingos Diniz, quando expõe a manifestação 
folclórica em foco:

“A cavalhada tem sua origem nos torneios medievais na 
Península Ibérica, servindo de exercícios, nos intervalos de 
guerra e às práticas de galanterias, cortes e meios fidalgos”.

A cavalhada, um simulacro das lutas entre cristãos e 
mouros, era praticada pelos nobres. Depois pela burguesia e, 
finalmente, pelo povo, que a sancionou como auto popular 
tradicional.

 A cavalhada chegou ao Brasil com os portugueses. Aqui, se 
espalhou por todas as regiões.
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Em Minas Gerais, há registro de cavalhada em 1730, em 
Ouro Preto.

A cavalhada é um folguedo popular tradicional, de fundo 
devocional. Há uma dramatização, uma representação 
das lutas entre o exército cristão e o exército mouro. Há 
embaixadas, onde os embaixadores dialogam com os reis. 
Luta-se com a lança, ora com espada e ora com pistola. 
Temos a parte lúdica com palhaços ou espias.

Há as corridas com argolinha, das varas, das máscaras e 
das cabeças.

Não há dia determinado, fixo, para se realizar a cavalhada. 
Acontece segundo o calendário da igreja ou da capela ou, 
ainda, do padroeiro da cidade.

Em Nova Lima, temos duas cavalhadas. A de São Jorge, 
fundada em 1975 pelo Seu Bené  Cabeça Leve, Benedito 
Felício Cornélio, e ocorre no dia do santo que lhe empresta o 
nome, dia 23 de abril. E a de São José Operário, no Distrito 
de Honório Bicalho, acontece no dia 1º de maio.

O tempo se incumbe de dar outros moldes às manifestações 
folclóricas. Consequentemente, os padrões e as práticas 
mudam. O que é comum ao folclore. Nada é imutável. A 
tradição é mantida, enquanto convém. Se não, muda-se.
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Para ilustrar melhor, citamos alguns fatos:

A Cavalhada de São Jorge não deve ocorrer na quaresma, o 
dia 23 de abril, consagrado ao padroeiro da Inglaterra, é a 
data base, não é a data de fato; quase todos os participantes 
vêm de outras comunidades; a primeira aparição foi nas 
cercanias da Igreja do Rosário e, hoje, normalmente, no 
Espaço Cultural; práticas sempre presentes são o espetáculo 
pirotécnico, a caracterização da área de apresentação, o 
pau de fitas, a banda de música, a indumentária, os reis, os 
soldados, os embaixadores, o auto...

A Cavalhada de São José Operário, que ocorria em 1º de 
maio, Dia do Trabalho, consagrado a São José, ocorre em 
espaço atrás da Igreja de que é padroeiro, possui princesa, 
filha do Sultão da Mauritânia, mouro, que é “levada” pelo 
soldado do cristão Gui de Gasconha; do atrito surge o casório 
e a conversão dos mouros ao Cristianismo; há a execução do 
espia mouro, encontrado em domínio do rei Carlos Magno, 
cristão; dá-se o enterro e seus auxiliares são poupados; a 
banda de música, que vem contando com a presença do 
Morro Vermelho, Distrito de Caeté, dispõe de ordem da tocata, 
ora valsa, ora marcha fúnebre, ora dobrados marciais; são 
apresentadas embaixadas; são apresentados coreografias 
equestres; os embaixadores têm dragonas, os reis e a princesa 
têm mantos e coroas; toda comunidade presta apoio à sua 
cavalhada.
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A Cavalhada de São Jorge obteve influências da Cavalhada 
de Nossa Senhora de Nazareth, do Morro Vermelho, em 
Caeté; a Cavalhada de São José Operário obteve influências 
da Cavalhada de São Gonçalo do Amarante, Distrito 
homônimo de Ouro Preto; as influências são das mais 
antigas de Minas Gerais.

Há cavalhadas em outros locais de Minas Gerais: Rio Manso, 
Raposos, Mateus Leme, Confins; uma das mais famosas do 
Brasil é a de Pirinópolis, em Goiás.

O que foi dito é pouco para narrar as belezas das 
cavalhadas. Recomendamos assistirem-nas para se 
deslumbrarem.         

                                                                  

Alcebíades Campbell Filho 
Cadeira nº25
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Desde tempos imemoriais 
São Jorge é cultuado 
Cantado e festejado 
Por várias classes sociais.

Iniciada na Europa 
E trazida pelos portugueses 
A cavalhada aqui chegou 
E em Minas prosperou.

Nova Lima assim festeja 
Seu imponente santo guerreiro 
Não importa se em círculo nobre 
Ou até mesmo no terreiro 
Sua espada flamejante 
Ou a lança, sempre em riste 
Defende-nos contra os dragões 
E todos os males que existem.

É bom lembrar que o folclore 
Que aqui se tornou tradição 
Representa as contendas 
Entre mouros e cristãos.

Desio Cafiero Filho 
Cadeira nº 28
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Evento de esplendor e grande emoção 
Inspirado na batalha entre os mouros e os cristãos 
Pelos portugueses chegou ao Brasil esta tradição

Em Nova Lima como se descreve 
Chegou com muita fé 
Pelo Sr. Bené 
O da “Cabeça Leve”

Da Igreja do Bonfim sai o cortejo 
Até o Espaço Cultural 
Teatro folclórico devocional 
E de um bom sertanejo

Lá o que não falta é galanteria 
Entre cavaleiros que são pura simpatia 
O público aplaude com veemente empatia

A fé de nosso povo 
Testemunha São Jorge todo glorioso 
Do alto de sua majestade 
A abençoar toda a cidade

Gilmar Dieguez Lopes 
Cadeira 39
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Textos: arquivos Secretaria Municipal de Cultura
http://culturapopularnovalima.comunidades.net/cavalhadas

https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm
https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/cavalhada.htm

https://escola.britannica.com.br/artigo/cavalhada/483166 

Imagens: Secretaria de Cultura - Prefeitura de Nova Lima


