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FOLCLORE MUSEU DO FOLCLORE TAMBÉM VAI COMEMORAR 32 ANOS DE EXISTÊNCIA DURANTE ABERTURA DO CICLO DE NATAL NESTE SÁBADO

CICLO DE NATAL COMEÇA DOMINGO
abertura do ciclo de natal
terá inauguração de presépio e
folias de rei no museu
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

O Museu do Folclore de São
José dos Campos vai iniciar
neste domingo, dia 8 de dezembro, o Ciclo de Natal de
2019.
Entre as atividades, a abertura do seu presépio (montado
na área externa) e da exposição temporária As Folias de
Reis e o Museu do Folclore.
No mesmo dia, o museu também comemorará 32 anos de
criação, com direito a bolo de
aniversário.
Na abertura do presépio
estarão presentes a Folia de
Reis Esplendor do Oriente
(Jardim Satélite), Cia Irmandade Santos Reis (Parque
Novo Horizonte), Folia de
Reis de Santana (Santana)
e Folia de Reis do Mestre Zé

Mira (Putim), todas de São
José. Já no encerramento do ciclo e fechamento do presépio,
em 26 de janeiro de 2020, acontecerá a Chegada e Benção das
Bandeiras, com a presença de
mais folias.
A atividade é aberta ao público e acontecerá nas áreas
interna e externa do Museu do
Folclore, entre 14h e 17h, não
havendo necessidade de confirmação de presença.
Como já é tradição, o presépio está sendo feita por uma
pessoa da comunidade escolhida pelo museu, que neste
ano é a costureira Nair Martins
de Souza, 50 anos, joseense e
moradora no bairro de Santana, região norte. Há nove anos
Nair monta o presépio da sua
casa e se sente emocionada
pela oportunidade de montar o
presépio do museu pela primeira vez.
Nair conta que quando era

Folia. Grupos de regiões da cidade estarão
presentes para abertura do presépio
Divulgação

criança sempre acompanhou
seu pai montando o presépio
da sua casa e foi daí que passou
a gostar deste fazer tradicional.
“Hoje faço isso com muito carinho e fé. Os presépios que já
montei são simples e o mais
importante é o que eles simbo-

lizam, o nascimento do Menino
Jesus”, enfatiza Nair.
A exposição temporária As
Folias de Reis e o Museu do
Folclore, é uma homenagem a
todos os grupos de folias que
já passaram pelo museu desde
1997, ano em que ele foi insta-

lado no Parque da Cidade, em
Santana, e que foi montado o
primeiro presépio.
A mostra ficará aberta até
o dia 26 de janeiro de 2020 e
poderá ser visitada no mesmo
horário de funcionamento do
museu.
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