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ESCAPADA EM
PARAIBUNA
CONHEÇA O CIRCUITO DE
IGREJAS E CAPELAS
QUANDO ESTIVER EM SÃO JOSÉ OU
CARAGUÁ, DÊ UMA ESCAPADA E PASSE O
DIA NA CIDADE HISTÓRICA

Ana Lígia Dal Bello

P

ara quem está
em São José
dos Campos ou
Caraguatatuba, no interior de
São Paulo, a boa ideia é fazer
um bate-volta à Paraibuna, que
fica entre as duas cidades. O
município tem pouco menos
de 20 mil habitantes, mas uma
atividade turística intensa
voltada à natureza, artesanato,

gastronomia e religião.
Paraibuna, que é MIT (Município de Interesse Turístico) 2018,
está a um passo de se tornar
estância turística oficialmente.
Em 1º de dezembro, a Câmara
de Deputados aprovou o projeto que prevê a mudança de
status. A proposta só precisa
ser sancionada pelo Governo do
Estado, que é o próprio autor

do projeto. Com isso, a cidade
passará a receber maior verba
para investir em infraestrutura
turística. Antes mesmo da boa
notícia, a administração municipal e a iniciativa privada já
vinham investindo na capacitação de mão de obra, estrutura
de recepção e novos produtos
turísticos para receber bem os
visitantes.
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Turismo religioso
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sário do santo padroeiro e qual
a data provável da festa. Nas
primeiras semanas, é feita uma
reunião com todos os coordenadores de capelas para decidirem a data definitiva da festa
de cada comunidade, de forma
que as festas sejam próximas da
comemoração de seu padroeiro,

mas que, ao mesmo tempo, não
coincidam com a de comunidades vizinhas. Depois de fechadas
essas datas, mês a mês é feita
a preparação para cada festa”,
explica a profissional.
Agora é hora de conhecer
cinco igrejas que fazem parte do
circuito religioso de Paraibuna.

Foto: Paulo Serra

Quem prefere um passeio histórico às aventuras de bike, tem
diversas opções, a começar pelo
circuito de templos religiosos. Paraibuna tem 39 igrejas e capelas
distribuídas entre o centrinho e os
bairros, mesmo os mais afastados.Todas são abertas à visitação
e têm entrada gratuita.
Uma dica importante é ficar
atento aos calendários de comemorações dos santos, para aproveitar melhor a visita. Nessas
ocasiões, a prefeitura e a comunidade montam barraquinhas
com comidas típicas e produtos
locais e preparam brincadeiras
para as crianças, torneios, música ao vivo e quermesse.
A MEON Turismo teve ajuda
da professora e prestadora de
serviços de turismo em Paraibuna, Elaine Nogueira, que realizou
pesquisa sobre o turismo religioso no município. Os dados obtidos mostram que “as pessoas da
cidade conhecem, frequentam
e gostam destas festas. (...) Paraibuna tem um produto que, de
certa forma, já está formatado, o
que falta é a divulgação destas festas em outras cidades”,
afirma Nogueira. “A exemplo de
muitas outras cidades pequenas,
as festas religiosas tornam-se
grandes acontecimentos para
a comunidade. Essas festas são
esperadas o ano todo e movimentam toda a comunidade”,
acrescenta.
“Na Secretaria Paroquial, é
feita toda a programação anual.
No fim do ano, começa a montagem desse calendário. São
observadas as datas de aniver-

matriz
O ROTEIRO COMEÇA
COM A CHEGADA AO
CENTRO DA CIDADE.

A Igreja Matriz de Santo Antônio está bem
ali, impossível de ser confundida, graças
à sua fachada de azulejos portugueses.
Sua construção data do século XVII. Do
lado de dentro, bem no teto, as pinturas
de Álvaro Pereira contam a história do
patrono da cidade.

início
TAMBÉM NO CENTRO, ESTÁ A IGREJA
DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,
CONSTRUÍDA POR VOLTA DE 1840
PELA COMUNIDADE NEGRA.

Há relatos históricos que indicam que
o pequeno povoado do Paraibuna teve
origem nesse ponto específico. Outros
detalhes sugerem a mesma coisa: no pátio
externo, observa-se sua posição geográfica
estratégica, os conceitos arquitetônicos
e religiosos que dão base à edificação,
ornamentos, cores e intervenções estéticas.

IGREJA DE NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO
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CAPELA
SÃO SEBASTIÃO

santos e festas

A 56 QUILÔMETROS DA
MATRIZ, NO BAIRRO DO
PINHALZINHO, O VISITANTE
SE DEPARA COM A CAPELA
SÃO SEBASTIÃO, SANTO
HOMENAGEADO COM FESTAS
SIMULTÂNEAS NO BAIRRO E
NO CENTRO.
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CAPELA
SÃO BENEDITO

Quando é dia do
santo, a visita
à capela São
Benedito, na Vila
Modesto, fica
completa com a
tradicional festa
realizada no mês
de abril.

ARTESÃOS DA CIDADE
DOAM SUAS PEÇAS
PARA QUE SEJAM
VENDIDAS DURANTE
A COMEMORAÇÃO.
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CAPELA
SAGRADA
FAMÍLIA
COMO É DEZEMBRO,
CONSIDERE INCLUIR A CAPELA
SAGRADA FAMÍLIA NO ROTEIRO.

atenção

A festança neste mês dura quatro dias
no bairro São Germano e inclui jogo
de malha, quermesse, bingo, almoço e,
claro, a reza do terço.

Há igrejas com e sem acessibilidade, portanto,
informe-se com a prefeitura ao agendar a visita.
O departamento de Turismo de Paraibuna
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
e das 13h às 17h; o telefone é (12) 3974-2030. g
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Alugue pelo

Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela:
lazer,
home
office
simplesmente contemplação.

ou

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.
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apresenta

programa
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ESTREIA DIA
4 DE DEZEMBRO

TODO SÁBADO
ÀS 10H
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