Mais do que arte e dança, a quadrilha junina é uma expressão da cultura popular brasileira. A Ação Moradia acolhe e fomenta desde 2011, o Festival
de Quadrilhas Juninas. Desde 26 de junho de 2013 faz parte do calendário oficial do Município, por meio da Lei 11.416.
O Festival é realizado e coordenado desde 2011 pela promotora de eventos Eliana Maria Carrijo Setti e conta com as parcerias da OSC
Ação Moradia, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura, da Prefeitura Municipal de
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Uberlândia. Também envolve patrocinadores e empresas que incentivam a cultura quadrilheira no município por meio
da Lei de incentivo Fiscal.
O Festival oferece belíssimos espetáculos de artes cênicas, por meio das apresentações de dança de quadrilha junina,
promovendo o intercâmbio cultural entre quadrilhas convidadas de outros municípios e grupos de quadrilhas locais.
“Tenho orgulho em participar da criação do movimento cultural junino de
Uberlândia.”. (Eliana Maria Carrijo Setti - Idealizadora do Festival)

Jadson Nantes Presidente da União Junina Mineira (Federação de Quadrilhas Juninas Mineira): “Pioneiro no Triângulo Mineiro, o festival de Quadrilhas
Juninas de Uberlândia é extremamente importante para a Cultura Junina do nosso Estado, vale ressaltar que além das Quadrilhas de Uberlândia, o Festival
também recebe anualmente Quadrilhas Juninas de outras cidades de Minas e até de outros estados. Iniciativas como esta são fundamentais para a
preservação e valorização dessa Cultura que tanto amamos”.
Rick Diretor da União Junina- “O Festival de Quadrilhas Juninas de Uberlândia organizado e realizado com maestria e conseguiu um feito dificílimo que é
transformar-se em poucos anos um dos mais desejados destinos juninos de grupos de quadrilha de todo o país. Mérito que notoriamente se divide entre a
organização do evento, seus parceiros e da hospitalidade do povo de Uberlândia. O Festival de Uberlândia é um evento reconhecido pela crítica junina e
almejado por todos aqueles que gostam de festa junina bonita, organizada e feita com o que a de mais belo que é o amor por essa cultura tão rica.”

Os portugueses trouxeram para o Brasil no século XIX, a dança da quadrilha. Principais
elementos da dança: vestidos bonitos, rodados (representavam a riqueza da corte), passos
puxados na língua francesa (Anarriê, tour...), agradecimentos aos santos pelas colheitas.

A dança da quadrilha evoluiu para coreografias bem elaboradas, figurinos belíssimos, coloridos e
requintados, com repertório musical típico das Festas Juninas.
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10º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS – UBERLÂNDIA/2020
O Festival de quadrilhas juninas de Uberlândia, pioneiro no Triângulo Mineiro, completou 10 anos de sua edição. Devido à pandemia do novo
coronavírus, os quadrilheiros comemoraram os 10 anos do Festival de forma diferente! Os casais de noivos e o marcador de quadrilha dos grupos Fala Uai,
Pequeninos do Sertão, Matutos do Sertão e Forrozarte de Uberlândia, se apresentaram na Live Viva São João DENDICASA, usando máscaras e luvas.
Foram apresentados vídeos de quadrilhas de outros municípios que participaram no Festival nos anos anteriores: Arriba Saia e Paixão Cangaço / GO; Num
Só Piscar e Flor do Mamulengo/ DF; Nova Geração, Arraial de São Domingos e Arraial do Buscapé/MG.

9º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS – UBERLÂNDIA
CONCURSO / 2019 - CAMPEÃ
Tema: “Dançar Com Fé Eu Vou, A Fé Não Costuma Faiá”
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9º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS – UBERLÂNDIA
CONCURSO /2019 – VICE CAMPEÃ
Tema: “Que seja doce”! Amor, receita e tradição em noite de São João.
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9º º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS – UBERLÂNDIA
CONCURSO /2019 - 3º LUGAR
Tema: “Essa é a minha Cor Respeite, Sim Senhor”
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9º º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS – UBERLÂNDIA
CONCURSO /2019 -4º LUGAR
Tema: “Hoje é dia de Maria”
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