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TRADIÇÃO VIVA CICLO DE NATAL JÁ ACONTECE HÁ 23 ANOS NO MUSEU DO FOLCLORE

chegada das bandeiras vai marcar encerramento
do ciclo de natal com folias de reis em são josé

Da redação
@jornalovale

O Museu do Folclore de São
José dos Campos realizará
neste domingo, dia 26 de janeiro, a Chegada das Bandeiras, que marcará o encerramento do Ciclo de Natal e o
fechamento do presépio.
A atividade ocorrerá das
9h às 17h. O encontro já está
em sua 23ª edição e contará
com a presença de 12 Folias
de Reis de São José e região,
além de uma de Minas Gerais.
Na oportunidade, as bandeiras de todas as folias serão
benzidas pelo Padre Missionário Marcos Aurélio G. Rabello, da Paróquia São Benedito
do Alto da Ponte, que também
rezará uma missa a partir das
11h.
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Neste ano, o presépio no Parque da Cidade foi montado pela
moradora Nair Martins de Souza, 50 anos, de Santana, região
norte. Ela é integrante da Folia
de Reis há 13 anos.
A organização para o recebimento das folias, a montagem

e desmontagem do presépio, é
do Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP) em parceria com a FCCR (Fundação
Cultural Cassiano Ricardo). O
Museu fica na Av. Olivo Gomes,
100 - Parque da Cidade Roberto
Burle Marx - Santana.

.

tação Cidadania (Avenida
Engenheiro Sebastião Gualberto, 203) em São José dos
Campos vai realizar um Cine
Clube com sessão e bate-papo
do filme brasileiro Bacurau,
dirigido por Kleber Mendonça, que ganhou um dos principais prêmios no Festival de
Cannes. O filme, que será exibido às 19h30, conta a história
de um povoado que some misteriosamente do mapa e passa a receber uma série de ataques. O bate-papo será guiado
por Ed Trawtman, fundador
do Núcleo Ethos de produção
audiovisual e Diogo Gomes,
que foi presidente do Conselho Nacional de Cineclubes.
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MUSEU. A partir desta quin-

ta-feira, das 14h às 16h, o
Museu de Antropologia do
Vale do Paraíba, em Jacareí,
vai oferecer a oficina gratuita “Letras Brincantes”, para
crianças de 5 a 11 anos. A
oficina tem como objetivo
incentivar a leitura através
do lúdico, de modo divertido, buscando motivação no
brincar e na construção de
pequenos brinquedos, respeitando a fase cognitiva do
desenvolvimento da criança. Não será necessário fazer inscrição prévia para
as oficinas oferecidas. A
atividade será oferecida até
quinta que vem, no dia 30 de
janeiro.
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Gratuito. Até dia 30 de janeiro

