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ESPECIAL

DE NOSSA 
GENTE

TRADIÇÕES
FESTAS E

MEON TURISMO 
TRAZ 5 FESTAS 

DE DEVOÇÃO 
DA CULTURA 
POPULAR DA 

POPULAÇÃO DA 
RMVALE
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A folia do Divino incorpora um ritual que procura 
reforçar a crença no sagrado. Em todo o município 

e, de forma mais acentuada nos bairros encosta-
dos na Serra do Mar, observa-se que a Bandeira é 
recebida com muito respeito e reverência. Acred-
ita-se que o Divino Espírito Santo leva, através da 
sua bênção, proteção contra as pragas das plan-

tações e todo o mal que possa existir.

A cultura dos tropeiros é muito 
forte na região. Em Jambeiro, a 

tradicional festa atrai moradores e 
turistas que se reúnem para curtir 
diversas atrações, como a chega-
da da tropa, o desfile e a cavalga-
da, shows musicais, show de viola, 

missa e muita comida típica.

FESTA DO TROPEIRO DE 
JAMBEIRO

FOLIA DO DIVINO EM 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Foto: Marcelo M P Mariano
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ESPECIAL

A dança de moçambique é 
muito tradicional na região 

e está sempre presente nos 
eventos. Em Redenção da 
Serra, um grupo formado 
por gente simples agrega 

homens, mulheres e cri-
anças, que se apresentam 
em todas as festas popu-
lares da cidade e também 

em eventos representando 
o município.

DE REDENÇÃO DA SERRA

A tradicional procissão por cima dos tapetes 
confeccionados por fiéis para o feriado de Corpus 

Christi teve que ser modificada neste ano em 
virtude da pandemia do novo coronavírus em 

Caçapava, mas não perdeu a tradição. 
Com mais de  50 anos de história na cidade a 

celebração faz a cidade brilhar em todo o país 
por conta da devoção e fé dos fiéis que realizam  

quilômetros de um tapete com desenhos e 
símbolos religiosos.  

CORPUS CHRISTI
DE CAÇAPAVA

MOÇAMBIQUE

Foto: chaocaipira.org.br

Foto: Carlos Santos
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FESTA DO DIVINO
DE LAGOINHA

Acontece desde 1866, 
sempre no mês de julho 
- com exceção de 2020, 
quando a festividade 
foi cancelada devido 
às determinações de 
distanciamento social a fim 
de evitar a propagação da 
Covid-19. O evento tem a 
Bandeira do Divino, que 
percorre o município o ano 
todo, arrecadando prendas. 
O dia da festa tem alvorada 
com a banda, buscando as 
bandeiras e acordando os 
festeiros, que saem pelas 
ruas convidando o povo para 
o grande dia. g

Foto: Divulgação

Foto: Carlos Santos


