
QUEM É Efon ALAAYE 

Efon Alaaye is located on Longitude 4.8 degrees - East and Latitude 7.6 degrees - 
North. Efon Alaaye está localizado na longitude 4,8 graus - Oriente e 7,6 graus de 
Latitude - Norte. Ele está situado em uma altitude de cerca de 500 metros acima do 
nível do mar. like Oke Imolekere, Oke Iloja, Oke Are, Oke Ojabalu, Oke Ahun, Odo 
Ijao, Odo Ibete, Odo Ejigan, etc. É uma cidade muito grande que abrange vários morros, 
encostas, planícies e vales, por isso, vamos falar de áreas como Oke Imolekere, Iloja 
Oke, Oke Are, Ojabalu Oke, Oke Ahun, IJAO Odo, Ibete Odo, Odo Ejigan, etc The 
prefix Oke means (hills) and Odo means  Oke significa o prefixo (montanhas) e Odo 
meios (Vale). Existem muitas correntes que fluem em volta da cidade, mas nenhuma 
passa pela cidade. A topografia da cidade é montanhosa e as colinas se alegou ser de 
vantagem para o povo do cidade durante os dias do inter-guerras tribais. "Oke lo mu 
Alaaye tile ogun" Os montes feitos invasão do Efon difícil para os invasores, por isso, o 
ditado "lo mu Oke Ogun telha Alaaye" - (a montanha Alaaye incentiva a fazer a guerra). 
"Omo-Oloke lomoke gun" -. "Omo-Oloke arma lomoke" - É o filho do solo, que pode 
subir os morros com facilidade. O efeito desta topografia original é que tem produzido 
um tipo de pessoa firme e determinada capaz de lutar contra as forças da natureza para 
sua existência. Isto pode ser visto no povo Efon forma a construir estruturas fantásticas, 
apesar da topografia da cidade - Estas colinas que deu vantagem de segurança para os 
primeiros colonos são a causa de graves problemas de erosão para o povo da cidade.. 
Com o desenvolvimento ea destruição da vegetação para fins de expansão e construção, 
a erosão do solo tem criado agora um monte de voçorocas na cidade. 

Clima e vegetação 

. Efon está situado na zona tropicalNa estação seca, a cidade experimenta Harmattan 
muito grave, com temperaturas elevadas durante a tarde, mas muito baixas à noite. Until 
recently it was impossible to get a mosquito inside Efon Alaaye township. Até 
recentemente era impossível obter um mosquito dentro do município Alaaye Efon. A 
estação seca começa no final de outubro e termina no início de março, a temporada de 
chuvas começa em abril e termina em outubro; Efon clima Alaaye incentiva um 
crescimento da floresta luxuriante. 

OCUPAÇÃO 

. O povo Efon são predominantemente agricultores de culturas produtoras de alimentos 
como inhame, milho, mandioca, arroz, frutas e legumes.. Eles também produzem 
culturas de rendimento como, cacau, noz de cola, madeira e óleo de palma.. Efon é um 
dos principais produtores de arroz de sequeiro no estado de Ekiti As pessoas também 

Religião

Os três principais religiões estão representadas em Efon: Tradicional, o islamismo eo 
cristianismo Efon Alaaye é forte-hold da religião cristã, especialmente a Igreja 
Apostólica de Cristo. Isto pode ser atribuído ao fato de que Efon Alaaye era a base 
operacional do fundador e primeiro evangelista da Igreja Apostólica de Cristo - The 
Late Apóstolo José Ayo Babalola, de abençoada memória.. O povo da cidade ainda 
observar festivais como Egungun, Ogun,Ipori e Olooke  entre outros



Oriki OBA ALADEJARE AGUNSOYE KEJI 

Kabiyesi o, Oba Alayeluwa, Alaaye ji Emigun, Omo oko leruleru ora Ota, 
Kabiyesi o, Oba Alayeluwa, Alaaye ji Emigun, Omo oko leruleru ora Ota,
                          Omo ota, omo Ota Omo, Omo
                        ota pete omo ota ota pete omo ota
                          gogoro, omo gogoro, Omo
                    osan pon, omo ona kan, pon osan, Omo ona kan,
                        omo osan pon ki omo osan pon ki
                       won ma rin ti koro ganhou ma rin ti koro
                       Ilode, eni ba rin Ilode, a ENI sp rin
                   koro Ilode a ruja Ebora, koro Ilode uma ruja Ebora,
                Omo Olori Alade Ajiwojiwo ileke. Omo Olori Alade ileke 
Ajiwojiwo.

  Omo Alalede aimowo gba, toni ki won mu osa kotu a gbale oun Omo 
Alalede aimowo gba, Toni ki ganhou mu osa kotu um gbale oun

                 Omo Afigun rubo keru ba diye, Omo Afigun rubo keru ba 
diye,
              Omo o O pagbo soju ebo fi saro lokun Omo o O pagbo soju 
ebo fi saro lokun
  Omo a momo rubo keye re karufin ana, Arufin. Omo um momo rubo Keye 
re karufin ana, Arufin. Ebo aruida ebo Ebo aruida ebo
        Omo Atabatubu alejo, to nse onile kanrinkanrin, Omo Atabatubu 
Alejo, a NSE kanrinkanrin Onile,
Omo Alere Ikiran ti a ni kafi gbale ile nu, Odi oko ma won lowo. Omo 
Alere Ikiran a ti ni Kafi gbale ile nu, Odi oko lowo ganhou ma.
Omo gbegba nla Ade kari, Ajiwojiwo ileke, Otoke Ikirun wa taye Efon 
se. Omo gbegba nla Ade Kari, ileke Ajiwojiwo, otoke Ikirun wa Taye 
Efon se.
     Omo Osupa Ikiran Amo roro lagbo, Omo ogbenu ote soro, Omo Osupa 
Ikiran Amo roro lagbo, Omo ogbenu ote soro,
Omo Ajogedea bawon lawo segi, Omo ore peri otun agogo nla oke, Ikiran, 
Omo Ajogedea Bawon lawo Segi, minério de Omo peri otun Agogo nla oke, 
Ikiran,
     Omo Arojojoye Adele tejiteji, Omo Agunsoye bi Oyinbo, Omo 
Arojojoye Adele tejiteji, Omo Agunsoye bi Oyinbo,
  Omo Ajifowowe bi Oyinbo. Omo Ajifowowe bi Oyinbo. Omo ogbonje sile 
gbe omi iye tira Omo ogbonje sile gbe omi iye tira
Omo agbo kara ija masa. Omo agbo kara ija masa. Omo Akere to sokun 
kosegbamu Oko Olarewaju, Omo Akere a Sokun kosegbamu Oko Olarewaju,
              Omo Agbonngbe Okun, Alugbulugbu Osa. Agbonngbe Omo Okun, 
Alugbulugbu Osa.

                         KAA BIYESI OO KAA BIYESI OO

Seu Oriki: 

Eyesemue Efon, bi Oba ibomiran l'ori Esemu Oluda, Oleyin lerun, O rerikijobi 
Eyesemue Efon, bi Oba ibomiran l'ori Esemu Oluda, lerun Oleyin, O rerikijobi 

Efon npele omo oloke
   Oke - ko ma 'Laye tile ogun Oke - ko ma 'Laye Ogun telha
   Edu Ule Ahun Efon kumoye Edu Ule Ahun Efon kumoye
   Lomode lagba lule loko Lomode lagba Lule loko
   Ibi an bini na se Ibi um bini na se



   In mo mo gbagbe Ule Em gbagbe Mo Ule
   Efon - Eye o la ke le Efon Efon - Olho o la ke le Efon
   Olorun laba ri a. Olorun laba ri a.
   Efon npele omo oloke, Efon npele omo oloke,
   Edu Ule Ahun Efon kumoye Edu Ule Ahun Efon kumoye

2. 2. Oba Laye l'Efon, Oba Laye l'Efon,
   Uwarafa mefa kete, Uwarafa MEFA kete,
   Indi Efon mu gbonin - gbonin Indi gbonin mu Efon - gbonin
   Akanda Ulu Olodumare Akanda Ulu Olodumare
   Afefe ibeo tuni lara Afefe IBEO Tuni lara
   Omi ibe a mu fokan bale ni Omi ibe uma mu fokan bale ni
   Un kejarun, o jina s'Efon. Kejarun Un, o jina s'Efon.
   Efon npele omo oloke Efon npele omo oloke
   Edu Ule Ahun Efon kumoye. Edu Ule Ahun kumoye Efon.

3. 3. Iyo l'Efon re lau jo ero Iyo l'Efon lau re jo ero
   Un da an da an mani Un da uma da uma mani
   Aaye, Obalu, Ejigan, Emo, Aaye, Obalu, Ejigan, Emo,
   Usaja, Ukagbe, Usokan Usaja, Ukagbe, Usokan
   Efon in dimu gbonin-gbonin Efon no gbonin dimu-gbonin
   Efon npele omo oloke Efon npele omo oloke
   Edu Ule Ahun  Efon kumoye. Edu Ule Ahun kumoye Efon.

Um breve histórico ESBOÇO DE Efon ALAAYE 

A história do Efon Alaaye, como uma cidade antiga, remonta a 1200 dC De acordo com 
os fatos históricos, o fundador eo primeiro Alaaye de Efon Alaaye foi Obalufon 
Alaayemore, o terceiro rei da raça ioruba, que reinou no Ile-Ife , cujo pai foi o fundador 
e pai de iorubás, Oduduwa, também conhecido como Odua. 

Obalufon Alaayemore, Oba terceiro de Ife, era filho de Obalufon Ogbogbodirin, 
segundo governante de Ile-Ife e neto mais velho de Oduduwa, que viveu e reinou por 
um período anormalmente longo.. O mesmo Obalufon Alaayemore foi um dos irmãos 
de Oranyan, cujos filhos (Ajaka e Eweka) foram coroados por ele (Oranyan) como o 
Alaafin de Oyo e Oba de Benin Reinos respectivamente. 

Obalufon Alaayemore ascendeu a mais antiga e mais importante trono de Oduduwa 
Oranyan quando seu irmão, que era para subir ao trono de Ifé, após Obalufon 
Ogbogbodirin, foi a permanência em Benin e Oyo. 

. Sobre o retorno de Oranyan de Benin e reinos de Oyo, depois de instalar seus filhos 
como Obas destes reinos para ascender ao trono de Ife. Obalufon Alaayemore fled from 
Quando Oranyan morreu, Obalufon Alaayemore foi chamado de Efon Alaaye para 
ascender ao trono de Oduduwa em Ife, pela segunda vez e ele tornou-se assim o terceiro 
e quinto ioruba raça reinante em Ife. Before he left Efon Alaaye, Obalufon Alaayemore 
installed his son Adudu Oranku as Oranyan did at Benin and Oyo as the second Alaaye 
in his place and decorated him with all the paraphernalia of kingship and the kingship 
has ever remained within the lineage uninterrupted since 1200 AD Antes de sair Efon 
Alaaye, Obalufon Alaayemore instalado seu filho Adudu Oranku Oranyan como fez no 
Benin e Oyo Alaaye como o segundo em seu lugar e decorou-o com toda a parafernália 
da realeza e da realeza jamais manteve-se dentro da linhagem ininterrupta desde 1200 
dC 



Festivais em Ekiti

FESTIVAIS 

FEVEREIRO
26 de fevereiro | OLOKUN - ORIXÁ do mar profundo [Natureza] e protetor da alma 
dos Africanos  

MARÇO
21 de março | ODUDUWA  - Celebrações do ORIXÁ da Terra. O início do novo ano 
Yoruba (2008 é o ano 10047 da cultura Yoruba )
27 e 27 de março | OSOSI  - Veneração do ORIXÁ da Aventura, patrono dos caçadores; 
Também dos ritos de passagem obrigatória para os homens 

ABRIL
04 de abril | OGUN  - Veneração dos ORIXÁ de Guerra, padroeiro dos artesãos de 
metal [Engenharia / Militar] 
30 abril a 4 de maio (no último sábado de abril, durante 5 dias) | OXUM - Celebrações 
do ORIXÁ de amor [Biologia]. O início da Primavera e da estação chuvosa. 

MAIO
28 de maio a 4 de junho (no último sábado de maio, durante sete dias) | EGUNGUN - 
Celebrações do Ancestrais Bebidas (Vida forças), incluindo resid sacrifícios. 

JUNHO
21 de junho | SOPONA e OSANYIN  - Veneração do Orisa da doença e Medicina 
respectivamente
25 de junho | YEMOJA  - Celebrações a fertilidade da grande Orisa Patrona  dos 
Yorubas; Também ritos anuais de passagem para a mulher.

JULHO
02 julho | ORUNMILA / IFA - Celebrações e recitações ao ORISA do Destino / 
Adivinhação [Ciência]. Também a reunião em massa dos Yorubas 
04 a 24 de julho (primeiro fim de semana de julho, durante três semanas) | OKO e 
ELEGBA / ESU - Celebração do ORISA da Agricultura [Agricultura] e Sexo [Poder / 
Comunicações], respectivamente. Também a festa de uma nova colheita das culturas 
Yam  (Inhame)
24 de julho | SANGO - Veneração e celebrações do 8 º século do Alaafin de Oyo (antiga 
nação), que foi definido como o ORISA do Trovão e Relâmpago [Energia].

AGOSTO 
27 de agosto | OBATALA  - Celebrações do ORISA do Céu [Criação / Cultura] 

Tmabem Olooke É um festival anual awo de 16 dias apresentados varias cerimônias 
ao grande Deus da montanha..

É um festival anual awo de 16 dias apresentados varias cerimônias ao grande Deus da 
montanha..

OUTUBRO



22 1 23 de outubro | OYA  - Celebrações do ORISA do Vento. Patrono das cheias do rio 
OYA e guardiã da passagem entre a vida e a morte. O início do Outono e da seca. 
31 de outubro | SIGIDI - Veneração do ORISA dos pesadelos e dos mortos 
desconhecidos dos povos Africanos. Solene desfile com velas acesas para os fantasmas 
e espíritos. Pelos que um dia foram escravos no Mundo. 

DEZEMBRO
17 de dezembro | OBALUAIYE  -  Celebrações do ORIXÁ do Trabalho [Empresarial] e 
do solstício de Inverno; (Irmão RAFAEL AKINFALA, acrescentou a esta lista a 
OROSUN festa realizada em IDANRE, Ondo .

OUTROS FESTIVAIS 

OGUN
Ogun a divindade dos ferreiros e Senhor de Ferro é celebrado anualmente em quase 
todas as cidades e aldeias no estado. A festa é uma comemoração anual e de culto do 
deus do ferro que se acreditam, que um caçador que migrou de Ile-de LFE Ire-Ekiti, 
mas ele acabou vivendo permanentemente em Ire-Ekiti e desapareceu no solo quando 
algumas pessoas da cidade não o reconheceu. Ele decapitou todas elas com o seu facão 
de acordo com a história oral e desapareceu no solo. Em Ire-Ekiti, o principal festival, 
em memória da divindade acontece bienalmente e, geralmente, durante o mês de agosto. 
OGUN, acredita-se  que é a divindade de todos os que utilizam ferro no âmbito da sua 
atividade, por isso, ele  deve ser adorado, a fim de receber seus favores. Em Ondo Town 
acontece igualmente as adorações à OGUN. Na verdade o Festival Ekimogun está  
assumindo o estatuto de um dos principais festivais de interesse nacional. E em muitas 
cidades e aldeias no Estado,o festival de OGUN é geralmente atribuído a mascarados de 
desenhos diferentes. 
Durante a festa o povo cultua seus antepassados e também crêem que os antepassados 
estão na terra novamente para cumprimentar, inspecionar e abençoar seus irmãos. Estes 
mascarados são considerados como as imitações de antepassados. Cães, Óleo de palma, 
inhame torrado, vinhos de palma, água fria e obi são os materiais utilizados pelos 
devotos  de OGUM para a adorar a divindade. 

OBITUN
Noivas -É uma dança em Ondo Town. Esta cerimônia de dança é supostamente 
realizada para cada mulher solteira na cidade antes que ela se case. As pessoas 
acreditam que, se não for realizada a cerimônia especial para qualquer garota, ela pode 
acabar sem filhos. No entanto, nos dias de hoje, muito poucas famílias fazem estas 
cerimônias para suas filhas.

FESTIVAL OROSUN, IDANREA
conforme a tradição oral, Orosun era uma mulher que era uma das esposas de Olofin 
Aremitan. Quando Olofin  esteve em Ife e Ipetu Ijesa, onde ele permaneceu brevemente, 
conheceu Orosun, que achou que ela era muito bonita. Aremitan casou-se com ela em 
Ipetu. Após alguns anos Aremitan fundou OKE-Idanre. Devido à forte vínculo entre 
Olofin e  Orosun, ela veio a Idanre onde foi saudada no palácio, que permaneceu no 
palácio durante muitos anos, mas, infelizmente, seu casamento não foi abençoada por 
diversos problemas. Sua posição no palácio era invejável. Ela foi tida em grande estima 



pelo rei, mas era um incômodo para as outras esposas. Esta desenvolveu  uma intriga 
interna e por isso Orosun fugiu do palácio e entrou em uma gruta perto da atual  
Montanha de Orosun . O povo de Idanre decidiu posteriormente para apaziguá-la, em 
troca da fertilidade, de paz, de progresso e de saúde. Ela é adorada todos os anos. O 
festival é realizado em 15 de maio de cada ano. 

OLOOKE

É um festival anual awo de 16 dias apresentados varias cerimônias ao grande Deus da 
montanha..É o maior festival  do Ekiti..Olooke é um Deus do Ekiti que também tem o 
nome dado como Rei do Efón,Obálufón que significa Obá(rei)Lú(senhor)fón ou Efón 
( Rei senhor de Efón) |Não é o mesmo Deus de Ifon que seria Osalufón.  Os festivais a 
Olooke o grande (Obalufín do Ekiti) ocorre no  mês de agosto junto  a Obatalá
IGOGO FESTIVAL, OWOT
É um festival anual em Owo que dura um total de 17 dias apresentando uma série de 
cerimônias, incluindo a bênção e lançamento de novos inhames. Durante o período de 
comemorações, os tambores são  proibidos em Owo e ao  invés  disso,  são utilizados os 
Agogôs. O Olowo, que durante o festival geralmente vem vestidos com adornos de 
corais nas coroas, e suas esposas também. Isso é visto como uma  ligação com a 
tradicionalidade de Benin. O Olowo conduz o seu povo, incluindo o Chefe dos 
sacerdotes e os jovens do sexo masculino a partir de Iloro  de danças de todo um 
ordenamento em roda. Acontece anualmente em setembro. 

OLOKUN, IGBOKODA
É um culto anual da Olokun que é a deusa dos rios e mares. A deusa é de grande estima 
entre a população nas áreas ribeirinhas do estado. Isto porque a divindade tem jurisdição 
sobre quase cada aspecto importante do poder de dar filhos a mulher estéril.E também 
acredita-se que tem  o controle das ondas do mar e poderia emborcar, afundar barcos de 
riquezas. Acredita-se que ela tem o poder de enriquecer seus devotos. 

http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.efon-
alaaye.ekiti.com/&ei=_uxPS9KUL5SWtgeijMGwCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&r
esnum=2&ved=0CAwQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dekiti%2B%2Blaye%26hl
%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26hs
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