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Áera de enquadramento
[ Arte Popular ]
PROJETO DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, MÚSICA , DANÇA , ARTES CÊNICAS , ARTES VISUAIS E
ACERVOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL .

Apresentação
A Associação de Apoio a Família – ASAF, é uma entidade sem fins lucrativos e grande fomentadora
de atividades: Cultural, Educacional, Esporte, Lazer e Entretenimento. A entidade com oito anos
de fundação é formada por duas unidades abrangendo aproximadamente 325 famílias. A ASAF, tem
atuado na defesa dos interesses da família, sendo interlocutora com o poder público, iniciativa
privada e demais instituições importantes para o desenvolvimento da atividade cultural no
município.
Entre todas as atividades promovidas pela ASAF– ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, destacam-se os
eventos realizados para promover a cultura judaica e difundi-la à sociedade, incluindo os
descendentes e não descendentes. O mais expressivo é a FESTA dos TABERNÁCULOS o maior evento de
cultural judaico em toda a região do Alto Tietê. Em seus oito finais de semana de apresentações
o projeto reúne cerca de 19.000 mil visitantes de diferentes regiões do país.
O festival está em sua sétima edição se apresentando entre os meses de maio a outubro. As cinco
primeiras apresentações ocorrem no segundo final de semana dos meses de maio, junho, julho,
agosto e setembro no espaço do auditório principal da Fundação de Amparo à Cultura e ao Ensino
Plenitude - FACEP, localizada à rua Coronel Santos Cardoso, 320 - centro da cidade de Mogi das
Cruzes-SP, as apresentações de encerramento do projeto ocorrem anualmente no espaço concedido
pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, o CIP – Mogilar, localizado a Avenida Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, s/n, - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes-SP, com apresentações entre os dias
14 de 16 de outubro. Os Tabernáculos oferece aos visitantes diferentes expressões de arte e
cultura como: danças típicas, gastronômicas, teatro, figurinos típicos, folclore e músicas
relacionadas a Colheita. As pessoas presentes desta forma irão conhecer um pouco mais da cultura
e costumes de outros povos, proporcionando a troca de experiência quanto ao patrimônio cultural
Imaterial, uma herança da sabedoria milenar; as festas e as celebrações na construção das
relações sociais. A festa também contará com uma área onde os visitantes poderão conhecer
artesanatos e peças que remetam a cultura dos povos do oriente, o que faz do festival um grande
evento turístico e cultural da região. Em seus palcos shows onde se apresentam cerca de 80
atrações com artistas regionais. São grupos de danças judaica, cantores promotores da (SHIREINU
- nossas canções) uma herança de aproximadamente cinco mil e oitocentos anos com participação de
crianças, adolescentes e adultos. Shows com músicos que utilizam instrumentos clássicos judaicos
entre eles o SHOFAR. Bandas com estilos variados. Gostaríamos de manter a realização dos Shows
nos moldes da (SUKKÕT) Festa dos Tabernáculos trazendo artistas de nome consagrado na Comunidade
Judaica e grupos de danças, onde muitos destes artistas são de nossa cidade, dando oportunidade
a eles e também mostrar ao mogiano e todo o alto do Tietê, o potencial que temos em nossa
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região. Será uma grande oportunidade de manter a cultura judaica e difundi-la a toda população
mogiana. O Festival Cultura Festa dos Tabernáculos ainda tem como objetivo divulgar e
popularizar como forma de cultura e informação conhecimento de outros povos e nações,
contribuindo para a formação do público Infantil, jovens e adolescentes, despertando o interesse
pela arte; que difere da arte local, pela singularidade da cultura de outros povos, incentivando
o respeito as diferenças, levando-os a aceitar pessoas que pensam de forma diferente,
fortalecendo e ampliando vínculos entre famílias da comunidade. A festa tem como um de seus
objetivos exercer cidadania e responsabilidade social, que através dos recursos obtidos oferece
a comunidades carentes e sem recursos financeiros, bolsas de estudo no campo da arte, cultura.
A FESTA DOS TABERNÁCULO; também conhecido como Festa das Cabanas ou Festa das Colheitas,
acontece todos os anos de acordo com o projeto de Lei nº 080/15 que está inserida no calendário
cultural e turístico anual da cidade de Mogi das Cruzes-SP.
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