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FOLCLORE PROCISSÃO DAS ALMAS É REALIZADA DURANTE MÊS DO FOLCLORE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM JACAREÍ

JACAREÍ REMONTA LENDA
DA PROCISSÃO DAS ALMAS
caminhada em jacareí recria lenda da “procissão das almas” neste
sábado, participantes se fantasiam à caráter para o evento
jACAREÍ
Da redação
@jornalovale

Uma lenda conta que quando o cemitério atrás da Igreja
da Nossa Senhora do Bom
Sucesso, em Jacareí, foi
transferido de local, as almas
que ali descansavam ficaram
ser ter onde rezar.
Desde então, os almas do
cemitério de Avareí saem em
procissão até o centro da cidade para assistir a missa.
Se alguém vivo for pego espiando o bando sobrenatural,
recebe uma vela que, se fosse
apagada, transforma-se em
osso humano.
Materializada há 9 anos na
cidade, a Procissão das Almas acontece neste sábado,
no dia 17.
Neste dia, as almas do cemi-

À caráter. Workshop de Maquiagem de
Terror será realizado antes da caminhada
Divulgação

tério são encarnadas por gente
de carne e osso, que homenageia a lenda com trajes a rigor.
Todos que quiserem participar da procissão estão convidados a usar trajes fúnebres,
sejam eles somente escuros
ou verdadeiras fantasias de

terror.
A tradição começou em 2010,
através da Fundação Cultural
de Jacarehy. Organizada pela
Cia. Athus Humanus, a procissão chegou a reunir cerca de
350 pessoas na edição do ano
passado.

A procissão sai do Pátio dos
Trilhos às 21h e segue até a
Capela São Sebastião, onde
tem seu encerramento.
A intervenção artística acontece sempre no mês de agosto,
quando se comemora o Dia do
Folclore.
“É quando todas as lendas da
cidade estão pulsando. A gente
aproveita esse mês para reavir
e fortalecer o folclore, que as
lendas continuem sendo trocadas”, afirma Luiz Augusto, um
dos organizadores do evento,
da Cia Athus Humanus.
Para incrementar o visual
para a procissão, será realizado um workshop gratuito de
Maquiagem de Terror das 15h
às 18h, no Prédio da Diretoria
de Cultura de Jacareí (Praça
Raul Chaves – Centro).
Serão oferecidas 20 vagas
para interessados a partir dos
16 anos.
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Famosos. Melhores amigos

EXPOSIÇÃO
MOSTRA
AMOR ENTRE
PETS E DONOS
AMOR CANINO. O Vale Sul
Shopping, em São José, recebe até o dia 31 de agosto,
a 6ª Exposição Fotográfica
Amigos para a Vida, da ONG
ABB (Associação Bicho Brasil). A mostra, na Praça de
Eventos do shopping, exibe
fotos e histórias de personalidades nacionais e regionais e
também de pessoas comuns
em momento de amor e carinho com seus animais de
estimação. Entre eles, estão
a cantora Rita Lee e a atriz
Erika Januza. Todas as fotos
trazem também um depoimento. A ABB trabalha para
diminuir a superpopulação
e sofrimento dos animais de
rua, com feiras e palestras.
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