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Caro Mestre 
 

 

 

               O estudo de Bayeux abrange o estudo de nossa terra, de nossa gente, de 

nossa vida. Tanto nos seus aspectos naturais, humanos, como nos seus aspectos 

econômicos, históricos e culturais. Esse estudo visa levar o educando a conhecer e 

compreender os problemas e as vitórias, que influíram na evolução do nosso povo, 

passando para o educado de maneira suave e sábia, como um verdadeiro mestre. 

Para que toquem seus discípulos com o coração, com a palavra, com a mão, 

contribuindo decisivamente para o discernimento dos nossos alunos de forma 

desprendida e segura. 

               Através de pesquisa e de um árduo trabalho, mas gratificante, oferecemos 

uma pequena contribuição com pretensão de seriedade e eficiência, sem ser 

perfeita, para que o seu trabalho atinja os planos traçados e possamos edificar uma 

Bayeux melhor. 

 

 

                                                                                   Ariosvaldo Alves de Oliveira  

 

Querido Aluno 

 

 

               O nosso município não é apenas o lugar onde moramos, mas 

principalmente aquilo que conhecemos sobre ele. E esse livro foi criado justamente 

para ajudá-lo a conhecer melhor o mundo em que vive e do qual deve participar 

ativamente e de melhor forma, pois desse modo surgirá sua autoestima e o seu amor 

cívico. 

               Escrito de forma clara e concisa para atender as necessidades do processo 

geo-histórico e folclórico de Bayeux, ajudando a desvendar mistérios, como quem 

quer vencer barreiras, como quem quer compreender a vida, como quem quer 

analisar os fatos. 

               No plano didático, a nossa preocupação fundamental foi despertar a 

participação ativa com atividades especiais em torno dos temas abordados, 

estimulando o questionamento, o debate, a pesquisa, a criatividade, a análise, a 

síntese e a relação aluno-professor. 

               Esperamos que você, por meio de conhecimento e reflexão, amplie a 

consciência e possa contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento de nossa 

terra. 

 

 

                                                                                  Ariosvaldo Alves de Oliveira                                                                                                                                             
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BAYEUX                                         Aspecto Cultural 
 

1. Turismo 
 

          Turismo é o deslocamento de 

pessoas isoladas ou em grupos de um 

lugar para outro, por diferentes motivos e 

interesses, com intenção de retorno. 

          O turismo é uma atividade que tem 

como matéria-prima os recursos naturais 

e culturais. Sendo eles móveis e 

estáticos, é o consumidor (turista) que se 

desloca para consumir o produto, o que 

contribui para que existam, nesta relação 

com o meio ambiente, impactos, tanto 

positivos quanto negativos aos pontos 

visitados. 

          Bayeux, igualmente a outras 

cidades da Paraíba, está procurando 

desenvolver o seu turismo, para isso 

existe um órgão que tem como intuito 

fomentar seu potencial turístico, nas 

diversas áreas, com objetivos que 

justifiquem plenamente o crescimento do 

fluxo de visitantes. 

          Acredita-se que seus recursos 

naturais e culturais podem promover 

impactos positivos, como: geração de 

emprego, aumento da arrecadação de 

impostos, valorização do artesanato, 

valorização e preservação do patrimônio 

histórico, resgate das manifestações 

folclóricas, enriquecimento cultural, 

criação de planos e programas de 

conservação e preservação de áreas 

naturais, aumento da consciência 

ambientalista e o desenvolvimento de 

mão de obra especializada. 

          Mas esses impactos também 

podem ser negativos, tais como: inflação, 

especulação imobiliária, 

descaracterização do artesanato e de 

manifestações folclóricas, destruição do 

patrimônio histórico e danos ambientais 

com a poluição, destruição da fauna, da 

flora e acúmulo de lixo, provocado pela 

presença e tráfego intenso de turista. 

          Portanto, para desenvolver o 

turismo em Bayeux é preciso se 

preocupar com o planejamento e 

promover a legitimidade daquilo que é 

oferecido aos visitantes, sem 

comprometer a qualidade do meio 

ambiente e a autenticidade cultural, 

como também escolher o tipo de 

atividade turística que melhor se adapte a 

sua realidade. 

          E apostando na sua realidade, pois 

se localiza entre rios e manguezais, com 

mata preservada através de decreto; que 

investiu no ecoturismo, tornando-se seu 

principal potencial turístico. É a 

atividade turística que mais cresce e 

integra lazer e natureza. 

          Já conhecida como a Cidade do 

Ecoturismo por causa dos seus recursos 

naturais, ostenta como ponto turístico o 

Parque Estadual Mata do Xém-Xém, 

criado em 28 de agosto de 2000, através 

do Decreto nº 21.252. Possui 182 

hectares de exuberantes belezas naturais 

de remanescentes da mata Atlântica que 

através de uma caminhada ecológica é 

permitido apreciar sua fauna e flora por 

trilhos e nascentes de águas minerais. 

Aproximadamente 35% de sua área 

territorial é constituída por manguezais, 

berçário da vida marinha e mageada 

pelos rios Sanhauá e Paroeira com 

condições favoráveis a prática de 

atividades náuticas. Suas ilhas com 

características próprias encantam o 

visitante com suas lendas, como o Pai do 
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Mangue que surge em diversas formas e 

o peixe Mero que canta em noite de lua 

cheia. O Balneário Brisamar ocupa 

50.000 m2 de área verde e piscinas 

naturais, com tobo-água e passeios 

náuticos. 

          Como recursos culturais apresenta 

os monumentos históricos, dentre outros: 

a Colônia Getúlio Vargas, “Leprosário”, 

uma verdadeira cidade construída fora da 

comunidade; o casarão do Alferes 

Quintino que foi ponto de compra e 

venda de escravos até o ano 1888; o 

Educandário Eunice Weaver, construído 

para cuidar dos filhos sadios dos internos 

da Colônia Getúlio Vargas e a casa onde 

nasceu Dr. Luciano Ribeiro de Morais, 

em 1908, membro da APL e fundador da 

Faculdade de Medicina. 

          O turismo pode se beneficiar com 

as apresentações de inúmeras 

manifestações folclóricas e populares 

existentes em Bayeux, objetivando o 

resgate e a valorização da cultura do 

povo. 

          Essas manifestações folclóricas, na 

maioria das vezes, estão ligadas as 

manifestações populares e dessa união 

surge um espetáculo de rara beleza. 

          Em Bayeux, existem diversos 

grupos de manifestações folclóricas, 

como: Nau Catarineta, Boi de Rei, Coco 

de roda, Ciranda, Babau, Lapinha, os 

Índios Potiguaras que resgatam os 

aborígines moradores da nossa terra e o 

internacional Cavalo Marinho do Mestre 

Gasosa, considerado pela crítica 

especializada como um dos melhores do 

Brasil. 

          As quadrilhas juninas apresentam-

se por todos os bairros e têm como 

objetivo principal os concursos de 

quadrilhas, representando Bayeux no 

cenário nordestino, destacando-se dentre 

outras a inesquecível Quadrilha do 

Coronel Chico Tripa e o Arraiá do 

Nacioná do Coroné Isac. 

          No artesanato encontramos a 

confecção de objetos: utilitários, 

decorativos e lúdicos, confeccionados 

por associações ou pessoas individuais 

que se inspiram principalmente na 

ecologia do município. Um trabalho 

artesanal que vai de um cinzeiro feito do 

caranguejo até um dinossauro feito de 

cimento armado. 

          As manifestações populares são 

apresentadas através de eventos que 

fazem parte do calendário municipal, 

como: Competição de Canoas, Procissão 

de São Pedro (barcos); Festa do 

Padroeiro e dos padroeiros dos bairros, o 

irreverente Love ao Fusca e o tradicional 

Caranga-fest, ostentando comidas típicas 

derivadas do caranguejo: paçoca, 

casquinho e pirão. 

          As manifestações cívicas, como o 

dia da emancipação política, 

comemorado em 15 de dezembro; a 

denominação de Bayeux, comemorado 

em 14 de julho e o 07 de setembro; são 

datas que podem virar uma atração 

turística pelo exemplo de autoestima do 

povo. 

          Como recursos culturais religiosos 

temos a Matriz de São Sebastião, 

construída de taipa e coberta com palhas 

de coqueiro no ano de 1925. Na década 

de 30 foi construída de tijolos e na 

década de 50, reformada e ampliada, 

tornando-se a atual Matriz. A capelinha 

da Menina que morreu na linha do trem, 

construída nos anos 50; eleva a fé do 
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 povo através dos pedidos alcançados, 

tornando-se ponto de visitação religiosa. 

          Bayeux abriga, em sua área 

territorial, o aeroporto oficial do Estado, 

porta de entrada para o turismo 

paraibano, o que dar a Bayeux uma 

responsabilidade muito grande por ser o 

primeiro cartão postal turístico. Logo, à 

frente, ostenta, em estrutura moderna o 

16º RCMec – Regimento de Cavalaria 

Mecanizada, fundado em 21 de junho de 

1971; um dos primeiros quartéis de 

cavalaria instalado no Nordeste. 

          Diante de tantas ofertas turísticas, 

podemos dizer que Bayeux por si só, já é 

uma cidade turística, pois é a única 

cidade do Brasil que tem o nome francês 

em homenagem a primeira cidade 

francesa resgatada pelos Aliados na 

Segunda Guerra Mundial. 

          E não foi apenas essa homenagem 

prestada à França. A rua Ábdon Milanez 

foi denominada de av. Liberdade em 

homenagem à liberdade da Bayeux 

francesa; a Escola Elementar Mixta de 

Barreiras recebeu o nome de Escola 

Reunida Joana D´Arc em homenagem a 

heroína francesa; foi construída uma 

praça que recebeu o nome de Praça 06 de 

junho em homenagem ao dia da 

retomada de Bayeux e nessa praça foi 

edificado um obelisco onde foram 

depositados cinco quilos de areia trazida 

da França e no alto a frase: Viva à 

França!. A Estação Ferroviária 

construída próxima à praça, foi chamada 

de Estação Ferroviária Conde D´EU 

(Gastons de O`rleans), homenageando o 

esposo da Princesa Isabel e neto do ex-

soberano francês Luiz Felipe I.   

           Algumas dessas homenagens 

foram destruídas, no entanto, podemos 

resgatar e usar esses fatos históricos para 

incrementar o turismo local, e assim 

deixar o turista admirado por conhecer 

um pedacinho da França, no coração do 

Brasil.    

 

                                               Vocabulário 
 

Estático –      imóvel, firme                    Irreverente –   desatencioso    

Fomentar –   promover o progresso      Incrementar –  crescer                    

Resgate -       libertação                         Cooperação –  coolaboração 

Lúdico –       jogos e brinquedos            Intercâmbio –  troca 

 
 

 

 

 Objetivando o turismo como resgate e a preservação do patrimônio histórico do  município, o 

historiador Ariosvaldo Alves de Oliveira relacionou os dez imóveis mais antigos, anexou fotos e 

históricos, preparou requerimento de tombamento e enviou ao IPHAEP – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, que verifica e analisa os imóveis. 

Aguardando deferimento. Através do Diretor da Aliança Francesa Dr. Fabricê, o historiador, 

solicitou do Prefeito da Bayeux francesa, para quem enviou folder, livros, panfletos e fotos da 

Bayeux brasileira, um intercâmbio cultural com a fundação do “Museu da Aliança” que servirá 

como setor de informações culturais das duas cidades. Será o resgate da história e do pacto de 

união, anteriormente firmado, que teve como símbolo cinco quilos de areia francesa, enterrada 

na Praça 06 de junho.   
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                                                       ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 

 

a) Turismo é o deslocamento de..............................................ou em .................... 

de um lugar para outro, por diferentes motivos e .................... ...com intenção 

de retorno. 

b) O turismo é uma atividade que tem como matéria-prima os 

recursos.............................e..................................... 

c) Para desenvolver o turismo em Bayeux é preciso se preocupar com o 

...................... e promover a legitimidade daquilo que é oferecido aos turistas. 

 

2º) Responda: 

 

a) Qual o principal potencial turístico de Bayeux?................................................ 

............................................................................................................................ 

b) Quais são os recursos culturais que existem em Bayeux?................................. 

............................................................................................................................ 

c) Qual título Bayeux já ostenta por causa dos seus recursos naturais?................ 

........................................................................................................................... 

Passeio ecológico Quadrilha Junina Folclóre Artesanat

o 

Patrimônio histórico Festa Junina Atividade Náutica 

Dia da denominação de Bayeux Festival do Fusca Caranga-fest 
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3º) Dê exemplo dos recursos turísticos de Bayeux, quanto: 
 

a) Ecoturismo:......................................................................................................... 

b) Monumentos históricos:..................................................................................... 

c) Manifestações folclóricas:.................................................................................. 

d) Artesanato:......................................................................................................... 

e) Manifestações populares:................................................................................... 

f) Manifestações cívicas:........................................................................................ 
 

4º) Com o turismo, os recursos naturais e culturais podem promover: 
 

a) Impactos positivos:........................................................................................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

b) Impactos negativos:..................................................................................... 

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 

5º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

     (     ) Bayeux por si só já é uma cidade turística. 

     (     ) Bayeux não apresenta potencial turístico. 

     (     ) Bayeux perdeu valiosos pontos turísticos. 

     (     ) Bayeux não tem projetos turísticos. 

     (     ) Bayeux é o ponto de entrada do turismo paraibano. 
 

6º) Comente sobre os projetos turísticos: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

 
 

                                                                                                      

                

 

 

 

 

O Padre Euzébio chegou a Bayeux no dia 25 de novembro de 1962 e foi recebido com uma 

grande recepção. Com o seu carisma e fiel doutrina a fé cristã, familiarizou-se com a população 

e foi convidado para dirigir o Colégio Comercial Clodomiro Leal, pioneiro no ensino colegial. 

Depois dirigiu o primeiro Colégio Estadual de Bayeux. Foi durante sua permanência que 

chegaram as Irmãs Holandesas e fundaram um convento. Faleceu em João Pessoa quando 

dirigia a Igreja Mãe dos Homens. 

 

Padre Euzébio no dia do aniversário de Bayeux - 15/12/1963 
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2.  Arte  
 

          Arte é a execução prática de uma 

ideia, saber ou perícia em usar os meios 

necessários para atingir um resultado, 

portanto, quando uma pessoa coloca em 

prática uma ideia com habilidade, 

usando os meios disponíveis e consegue 

realizar um trabalho, está praticando 

uma arte. 

          Esta arte vem surgindo através da 

combinação de sons que se tornaram 

agradáveis aos ouvidos, realizados pelos 

nossos músicos, através dos literatos que  

compõem ou escrevem trabalhos 

artísticos em prosa ou versos; do pintor 

com suas obras de arte na pintura, na 

caricatura, no desenho, etc; e na arte de 

representar através do teatro. 

          Independente de sua importância 

histórica ou estética os artistas da terra  

servem como fonte de pesquisa, aos 

interessados, na realidade cultural da 

cidade de Bayeux, destacando o teatro, a 

pintura, a música e a literatura. 

      

 

a.   Teatro 

 

          A arte de representar, tal como é conhecida hoje, nasceu na Grécia 

antiga. Segundo Herístoles esta capacidade nasceu com o homem que 

imitava a natureza ao seu redor. A lenda considera o grego Téspes o 

primeiro ator: durante um ritual ele teria assumido o papel de um deus, 

passando em seguida a representar vários personagens por todo o mundo 

grego, tendo no início um caráter religioso. 

          Em Bayeux surgiu em 1932 quando o Major Otílio Ciraulo montou a peça: “Com 

que cobre”, composta por jovens filhos de pescadores do Baralho e fazia  crítica, com 

certa ironia, a elite paraibana.   

          Depois desse movimento pioneiro, o teatro só veio 

aparecer com a emancipação política, no ano de 1967, 

paralelo a criação do primeiro grupo de jovens que mesmo se 

reunindo no SESI, pertencia à igreja. Tinha como objetivo 

principal à encenação de peças de caráter religioso, ajudava 

entidades carentes e usava como palco, principalmente a 

Colônia dos Pescadores.              

          Seus integrantes, dentre outros: Expedito Pereira de 

Souza, José Vicente, Lenilson Martins de Mendonça, Fátima 

Alves Pontes, Maria da Penha Lima e Maria José da Silva 

(Zeza), empenhavam-se com garra para vencer obstáculos, 

principalmente o preconceito da época, quando era 

vergonhoso homem representar. E representavam principalmente em João Pessoa, 

Campina Grande, Juazeirinho e Colônia Getúlio Vargas onde os internos (leprosos) 

faziam grandes pândegas. 

                No ano de 1973 com a volta de Fernando Tavares de Melo, que fora participante 

do primeiro grupo, ainda muito jovem, recebeu a denominação de “Grupo de Jovens 
Peça: O casamento de Zé do Bode 

Atores de Bayeux em cena 
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 Estéticos” e novos integrantes. Mais tarde foi denominado “Grupo de Jovens Edificador”, 

vindo a desaparecer depois de alguns anos. 

          Mas o mundo teatral de Bayeux ressurgiu no ano de 1978 com o grupo TEABA – 

Teatro Amador de Bayeux, organizado por Francisco Gonzaga de Souza (Chico) que 

também era ator e teatrólogo.                   

          A primeira peça encenada foi “A última estação” de 

autoria do teatrólogo premiado em São Paulo, Gilberto Gil 

Camargo, elenco formado pelos alunos do Colégio Clodomiro 

Leal e dirigido por Marinho, tendo Chico como ator principal. 

A sua aceitação foi tanta que permaneceu por dois anos nos 

palcos de João Pessoa, Santa Rita, Conde, Alhandra, Espírito 

Santo e Cabedelo. 

          Depois veio o “Juízo final” de autoria de Guilherme 

Figueiredo, teatrólogo e Reitor da Universidade do Rio de 

Janeiro. Com a peça “Cômico cirurgião”, que veio logo após 

“Pavilhão da alegria”, ambas de autoria de Chico, o grupo foi 

premiado no 1º Festival de Teatro de Santa Rita, organizado 

pelo professor de Arte Cênica da UFPB, Everaldo 

Vasconcelos. Entre outras, Chico criou ainda as peças: “O casamento de Zé do bode”, 

“Aqui quem canta de galo sou eu” e “O martírio de São Sebastião” (adaptação), muito 

elogiada pela crítica especializada. 

          No ano de 1981 surgiu o grupo teatral Barreiras, composto pelos jovens: 

Maronilton Henrique, Leoni Rodrigues, Evanice e Maurício Soares, dentre outros. O 

grupo criava seus próprios esquetes (peças), focalizando principalmente os assuntos 

políticos mais em voga na época, os chamados “pacotes do governo”, através de sátiras e 

críticas. Um dos grandes sucessos foi a esquete “O bruxo de O” de autoria de Leoni 

Rodrigues, apresentado em diversas comunidades. Durou até o ano de 1983, quando o 

ator Maurício Soares foi convidado para participar de grupos teatrais de João Pessoa, 

onde segue sua carreira teatral. 

          Tempos depois surgiu o grupo teatral “Força Jovem” que tinha no elenco o 

professor Ednaldo Oliveira e o conhecido Flávio. Este fundou o grupo “Raio Lazer” e 

Izac Silva que fazia parte do grupo, abriu em março de 1987, a sua própria companhia de 

teatro denominada “Raiz da Terra”. 

          Esse grupo com suas apresentações na grande João Pessoa e em outras cidades 

recebeu vários prêmios com as peças: ”Lágrimas de mãe”, “Lama seca”, “O convidado 

de honra”, “Sangue no altar”, “Pedaços de vida”, “Miss Brasil”, “Nossas ruas”, etc. Com 

a peça “O casamento da Vitalina”, entre outros prêmios, ganhou o Festival Comunitário 

do SESC, mais importante festival da época, quando a atriz Jeane Melo e o ator Izac 

Silva, também autor da peça, ganharam o primeiro lugar.  

          Uma das outras peças também muito premiada foi “Boi de fogo”, que conta o 

drama do pescador no rio Sanhauá, com momentos marcantes de amor à natureza. Essa 

peça foi representada durante vários anos nas escolas do município e ainda recebe 

Peça teatral: Boi de Fogo 

Alunos do Curso de Teatro 
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convite para reapresentações em diversos lugares. Deu prêmio de 1º lugar a atriz Maria 

Valdeci e o ator Izac Silva, autor da peça. Outro ponto alto do grupo é a representação da 

“Paixão de Cristo”, que na maioria das vezes, é encenada fora de Bayeux. 

          Alguns dos jovens artistas que brilharam nos palcos da Paraíba foram brilhar em 

outros Estados, como: Roberto Martins e Maria da Luz da Silva, no Rio de Janeiro; 

Luana Venceslau, profissional em Natal e Maria José de Araújo, no Recife. Outros 

continuam encantando nossos palcos, valorizando o teatro de nossa terra, dentre outros: 

Andrella da Silva, Mauricélia da Silva, José Anderson, João Fernando Calado, André 

Melo, Carlos Santos, Janiere de Lima Moura, Luiz Carlos de Oliveira, Cremilson José F. 

de Oliveira, Joaci Alves e Duda Santos, alguns deles até mesmo como produtores de 

eventos. 

          Alguns grupos teatrais surgiram e continuam surgindo de Oficina de Teatro na 

Escola, através de curso de formação de ator e atriz, ministrado por Francisco Gonzaga 

de Souza e do projeto Arte Escola organizado por Izac Silva, dentre outros: Os Milênius, 

Nova Geração, Companhia do Riso, Arte e Forma, Só o Amor Constrói, Grupo Sac, 

Idolatria Cênica e Companhia Teatral Persona. 

          O teatro também recebe o incentivo da Casa da Menina, localizada no bairro São 

Bento, através do professor Gutemberg (Berga), um aficionado da cultura nos diversos 

segmentos, que prepara jovens para a arte cênica e escolas públicas e privadas do 

município que organizam peças teatrais com seus alunos. 

          A Prefeitura Municipal de Bayeux contribui com o Festival de Teatro que se 

realiza, anualmente, em datas e locais diferentes a cada ano. Oferece prêmios em dinheiro 

e troféus aos vencedores, como também medalhas para os participantes. 

          O sangue artístico começou a circular nas veias do Major Ciraulo e seus discípulos 

no tempo de Barreiras e continua circulando nos jovens artistas do tempo de Bayeux. 

 

                                                       Vocabulário 

 Perícia –        habilidade      Ironia –        zombaria             Ritual -       culto 

 Habilidade –  inteligência      Edificador – que edifica             Martírio - sofrimento 

 Frisando –     citando             Estético –      relativo a estética   Incentivo – estímulo 

 

 

                                                           ATIVIDADES 

 
 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Arte é a execução prática de uma ideia,...........................ou......................em usar os 

meios necessários para atingir um resultado. 

b) Quando uma pessoa coloca em prática uma ideia com............................usando 

os meios disponíveis e consegue realizar um...............................está praticando 

uma ..................................................................................................................... 

c) A arte de representar, tal como é conhecida hoje, nasceu na................................ 
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2º) Cite peças de teatro criadas pelos autores: 
 

a) Major Otílio Ciraulo:.......................................................................................... 

b) Gilberto Gil Camargo:........................................................................................ 

c) Francisco Gonzaga de Souza:............................................................................. 

d) Izac Silva:........................................................................................................... 
 

3º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     (  1  ) 1932        (     ) Fundação da Companhia de Teatro Raiz da terra. 

     (  2  ) 1967        (     ) Fundação do Grupo Teaba. 

     (  3  ) 1973        (     ) Denominação do Grupo de Jovens Estéticos. 

     (  4  ) 1978        (     ) Criação do primeiro grupo de jovens. 

     (  5  ) 1987        (     ) Criação da primeira peça de teatro (Major Ciraulo). 
 

4º) Dê exemplos de grupos de teatro de Bayeux:.......................................................... 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
 

5º) Comente sobre a contribuição e incentivo de grupos e/ou pessoas para a arte               

      cênica de Bayeux: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Gonzaga de Souza, o conhecido Chico, tem se empenhado de 

maneira rara, à cultura de nossa terra. Chegou em Bayeux no ano de 1976 e 

ao matricular-se no Colégio Clodormiro leal, iniciou uma vida de entrega 

total à arte. Fez curso de formação de iluminação, ator de teatro e cinema no 

Teatro Santa Rosa com o renomado Profº Roberto Cartaxo. Levou esse 

currículo para os palcos e escolas onde ministra aula de encenação, 

desdobrando-se nos diversos segmentos culturais para dar ao próximo um 

exemplo de vida, de amor à cultura. Foi premiado diversas vezes e suas peças 

criadas em estilo dramático ou irônico, levaram e ainda levam o público ao 

delírio. Como Sócio Efetivo Fundador do Instituto Histórico e Geográfico de 

Bayeux escreveu o livro: Teatro em Bayeux, onde constam três peças de 

teatro. 
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  b.   Pintura 
 

          Pintura é a representação da arte de pintar, na obra de um pintor, discernindo por 

traços ou cores uma ideia ou uma descrição. 

          A história da arte de pintar no Brasil teve início após o 

descobrimento com a chegada dos primeiros religiosos, dedicados 

a catequese. Mas só a partir do século XVIII é que se pode falar 

em escolas artísticas no Brasil, principalmente, no Rio de Janeiro, 

Salvador e Vila Rica. 

          Com o tempo surgiram diversos pintores, até que foram 

fundados: o Museu de Arte de São Paulo, em 1947 e o Museu de Arte 

Moderna, em 1951; que vieram colocar o público brasileiro em contato 

com obras de artistas internacionais de grande expressão, como: Pablo 

Picasso e Paul Klee. Com esse passo, importantíssimo para a pintura 

brasileira, tornaram-se conhecidos artistas do Brasil, dentre outros: 

Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Manabu Mabe, Anita Malfatti e 

Tarcila do Amaral. 

          Na Paraíba, a grande expressão é destacada pelos quadros de 

Pedro Américo de Almeida, dentre outros: O grito do Ipiranga, 

Batalha de Campo Grande e Batalha do Avahy. 

          Em Bayeux, o mundo artístico da pintura caminha 

lentamente sem expressão no cenário artístico nacional e até 

mesmo estadual, mesmo assim, existem inúmeros pintores 

anônimos que por falta de apoio e incentivo expõem suas obras de 

arte nas feiras de cultura realizadas pelas escolas do município ou 

comercializam com amigos. 

         A pintura apresentada em Bayeux toma forma e estilos 

diferentes nas obras criadas por artistas natos e alguns com 

sensibilidades, incomuns, como: Jefferson Bernardino da Silva, em 

linhas retas e curvas formaliza a pintura hierática; Manoel Lopes 

da Silva ostenta pinturas de perspectivas ilusionistas e 

arquitetônica, onde se sobressai o artífice metodista; Bernadete 

Lourdes de Araújo Silva lança mão de figuras, símbolos e modos 

de expressão, misturado com sensibilidade; Viviane dos Santos Silva, combina diferentes 

cores e espécies num cromatismo fascinante encontrado na natureza; Damião Vicente 

 Nunes, busca a liberdade expressiva, enveredando pelo aproveitamento simbólico da 

pintura de base, onde a caricatura diverge entre estilos e traços; Antônio José Monteiro 

abstrai as formas com performance e  Everton Marques dos Santos, com rigor artesanal, 

geometriza as fachadas, delineando a pintura com suscetibilidade. O jovem Romane 

Carvalho de Morais, inicia na arte com um estilo próprio e original, onde o ambiente faz 

parte de um todo, misturando a arte nata com a criatividade peculiar da idade. Keyce 

Hardman, artista plástica, profissional, já expõe seus quadros nas galerias, onde recebe 
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  consagração de parabéns pelos analistas da arte, pela profundidade e sensibilidade de 

passar para a tela o seu mundo imaginativo. Antônio Gonçalves de Sá desabrocha na arte 

da pintura depois de guardar por muito tempo seu dom natural, seus quadros a óleo 

relembra Anita Malfati e suas pinturas em cerâmica traduzem a profundeza da alma. 

Edmilson Braga dos Santos, além de pintor e caricaturista, poetiza o artesanato com 

obras fascinantes. 
 

 

                                                        Vocabulário 

                   Discernindo –      distinguindo                    Anônimos – sem nome 

           Catequese –         doutrinação                     Expõe – fazer conhecer 

           Contato –            relação                             Natos – que é de nascença 
           

                                                     ATIVIDADES 
 

 

1º)  Responda: 

 

a) Quando foi fundado o Museu de Arte de São Paulo?........................................ 

b) Quando foi fundado o Museu de Arte Moderna?.............................................. 
 

2º)  Cite exemplos de pintores: 
 

a) Internacionais:.........................................Nacionais........................................... 

b) Paraibanos:.............................................Bayuxenses...................................... 
 

3º) Assinale os quadros de destaque do pintor paraibano Pedro Américo: 
 

     (    ) O Grito de Ipiranga   (    ) Batalha de Campo Grande (    ) O Fim da Batalha                   
 

4º) Dê características das obras dos artistas: 
 

    Damião Vicente Nunes:........................................................................................... 

    Romane Carvalho de Morais:.................................................................................. 

    Antônio Gonçalves de Sá:...................................................................................... 
     

5º) Comente sobre a falta de apoio ou o incentivo à pintura artística, em Bayeux: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

   

      

 

 
 

O Major Otílio Ciraulo foi um dos primeiros bayeuxenses a apoiar e incentivar à 

cultura e a educação no nosso município. Já nos anos trinta, o jovem cidadão 

participava dos carnavais, convidava grupos folclóricos para apresentações em seu 

casarão, criava músicas, peças de teatro e ensinava crianças carentes. 
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 c.   Música 

 

          Música é arte e ciência de 

combinar os sons de maneira agradável 

ao ouvido. 

          Já na comitiva de Cabral vieram 

os primeiros músicos, os jesuítas, que 

implantaram na Bahia, um curso de 

música (1549). A partir do século XVII 

eles generalizaram o ensino da música 

ao longo da costa do país, de Santa 

Catarina a Pernambuco. 

          Na segunda metade do século XIX 

o estilo romântico consolidou-se na obra 

de Carlos Gomes. A música moderna 

iniciou-se com a obra de Heitor Villas 

Lobo. Vieram os conhecidos anos 

dourados na década de 20, daí diversos 

estilos musicais ganharam projeção no 

cenário nacional. 

          Esses estilos musicais marcaram 

épocas, como a Bossa Nova e a 

Tropicália. A Jovem Guarda explodiu no 

Rio de janeiro e São Paulo, expandindo-

se para o resto do Brasil com o iê, iê, iê, 

importando o estilo americano na época 

dos grandes festivais da Record. 

          A partir dos anos 70 e 80, com a 

união do Rock, Samba, Choro e Guitarra 

elétrica, misturando-se com o tamborim 

e o cavaquinho, diverge ainda mais à 

música brasileira, adaptando-se com 

características próprias, em cada região e 

camadas sociais.  

          E com propostas inovadoras, cada 

vez mais a música brasileira reafirma sua 

vitalidade e permanência como meio de 

expressão privilegiada. 

          A Paraíba exporta cantores e 

compositores que se consagram no 

cenário nacional, como: Roberta 

 Miranda, Zé Ramalho, Elba Ramalho, 

Chico César, Herbert Viana e Jackson do 

Pandeiro. 

          Em Bayeux os primeiros sons 

musicais vieram das músicas criadas 

pelo Major Ciraulo para o bloco 

carnavalesco ETLeF que desfilava no 

corso da rua Duque de Caxias, em João 

Pessoa, nos anos 30 e 40. Época em que 

jovens de Barreiras cantavam serestas 

para suas namoradas ao toque de violão 

e canções de Francisco Alves, Carlos 

Gallard e Vicente Celestino, dentre 

outros. 

          Logo após a emancipação política, 

foi composto o Hino de Bayeux, mas 

perdido com o tempo. No final da 

década de 60, surgiu a primeira Banda 

Marcial organizada pelo professor Zé 

Biu, da Escola Particular Senhor do 

Bonfim. Nessa época a Difusora Santa 

Lúcia, de Aldo Ferreira organizava 

concursos de calouros para cantores nas 

tardes de domingo, defronte a sua 

residência na rua Estrela. Entre os 

seresteiros, Cural e Manduca cantavam 

acompanhados dos tocadores, Oscar, Biu 

Pitó, João Macaco e o Sr. Aluísio, dentre 

outros. Nas escolas os hinos cívicos 

eram obrigatórios, por isso qualquer 

criança sabia de cor a letra do Hino 

Nacional. Defronte das bodegas era 

comum encontrar cantadores de violas e 

em alguns pátios, os grupos de folguedos 

cantavam músicas folclóricas. Foi nessa 

avalanche de sonoridade que surgiram os 

primeiros conjuntos musicais, como: Os 

Selvagens e Os Notáveis. Foi também 

nesse período que surgiram os saudosos 

“assustados”, jovens que com uma 
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  radiola portátil nas mãos, procuravam 

um lugar para se reunir e dançar ao som 

da época. 

          Aos poucos as escolas particulares 

foram criando suas próprias bandas 

marciais para o desfile cívico de 07 de 

setembro. E cada uma, com a sua 

característica, vem conquistando o 

público de Bayeux e de outras cidades, 

pois algumas já ganharam concursos de 

bandas em diversos locais do Estado. 

Seguindo também suas características 

próprias, as troças carnavalescas 

encantaram os dias de entrudo, 

interpretando os enredos das Escolas de 

Samba do Rio de Janeiro, colocando 

Bayeux, nos anos 80, como o município 

com o maior número de troças 

carnavalescas do Estado da Paraíba. 

          No ano de 1997 o Cavalo Marinho 

do Mestre Gasosa grava o seu primeiro 

CD pela Traisson, com letras inéditas do 

Mestre Gasosa, vindo daí uma sequência 

de CDs em sons folclóricos de rara 

beleza e no mesmo ritmo Zé de Mila 

grava o CD do grupo Tradição Popular. 

          Nesse mesmo ano foi criado o 

Hino Oficial de Bayeux com letra do 

Major José Gonçalves de Sá e arranjo do 

Tenente Inácio Romão de Souza, vindo 

logo após sua gravação em CD. 

          De repente o mundo musical de 

Bayeux se expande em diversos ritmos e 

estilos, com CDs gravados e 

apresentações em diversos locais do 

Estado da Paraíba e Estados vizinhos, 

ostentando bandas, como: Fissurart, 

Swing Legal, Sabor Brasil, Skema, Nega 

Flor, Classe A, Arte Pagodeira, Arerê, 

Selvagem, Mel da Paixão, A 7, Banda 

Scorpion, Orquestra Invasores do Frevo 

e Banda Dom da Melodia com músicas 

religiosas. No Colégio da Policia Militar 

surge a Banda Municipal com alunos da 

própria escola e se apresentando nos 

eventos municipais, abrindo espaço para 

os alunos da escola pública; enquanto 

algumas escolas, tanto públicas quanto 

particulares, criam corais de crianças. As 

entidades filantrópicas, como a 

Fundação Dom Elder Câmara, integram 

a solidariedade entre os seus jovens 

através da música, e o Grupo Batambô 

encanta com a criatividade dos seus 

instrumentos musicais e respeito à 

criança carente. 

          No estilo repentista Daudeth 

Bandeira vem desde muito tempo 

encantando com suas rimas poéticas em 

diversos CDs gravados e apresentações 

ao vivo, enquanto Canidé Marques lança 

o segundo, misturando sintonia e graça. 

Jaspe coloca sensibilidade num CD 

romântico para os enamorados, enquanto 

Walberto e Nery solta a voz em diversos 

estilos. Luzinete se consagra, através dos 

tempos, com memoráveis interpretações, 

tornando-se a estrela maior das serestas 

nas noites cantantes de Bayeux. 

          Alguns filhos da terra se tornaram 

artistas da música em outras terras, como 

a banda Distak, em João Pessoa, com 

shows em diversas cidades; Dan José 

Mendonça Durier, no grupo de pagode, 

em São Paulo; Cristiano Oliveira no 

grupo musical “As Páreas”, circulando 

por todo o Brasil; dentre outros tantos, 

mundo a fora. 

          Os artistas da música ainda não 

conseguiram relevância no cenário 

nacional, mas conseguiram encantar os 

bayeuxenses, independente do estilo e do 

carisma.
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                                                  Vocabulário 

   Comitiva – gente que acompanha     Privilegiada – goza de privilégios 

   Implantaram – introduziram            Bodegas – antigas mercearias 

   Projeção – arremesso                       Entrudo – carnaval  

 

 
Capa de CDs de Artistas bayeuxenses 

e a estrela das serestas nas noites cantantes de Bayeux. 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                       ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Os primeiros músicos que chegaram ao Brasil foram.......................................... 

b) O estilo romântico consolidou-se na obra de....................................................... 

c) A música moderna iniciou-se com a obra de....................................................... 
 

3º) Assinale as alternativas corretas: 
 

a) Primeiros conjuntos musicais de Bayeux: 
 

b) O Mestre Gasosa gravou CDs com músicas: 
 

c) Luzinete se consagrou como a estrela maior de: 
 

d) Daudeth Bandeira encanta com seu estilo: 
 

4º) Dê exemplo de:   
 

                                 a) Banda de Bayeux:................................................................... 

                                 b) Cantor de Bayeux:................................................................... 

                                 c) Artista de Bayeux em outras terras:........................................ 
 

5º) Comente sobre a importância da música na educação dos jovens: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................. 

Selvagens  -Tuaregs - Selenitas - Notáveis 

Romântica - folclórica - carnavalesca - erudita 

Seresta – pagode – frevo – samba - ópera 

Romântico – erudito – repentista - sertanejo 



 

 21 

 

Encontramos na literatura de Bayeux escritores nos variados segmentos como: poetas, romancistas, 

cronistas, historiadores e poetas de literatura de cordel. 

Dentre os mais conhecidos citamos: Rosinete Alexandre da Silva, Ariosvaldo Alves de Oliveira, Maria 

da Gloria de A. Silva, Célia Domiciano, Edielson Gonçalo Gomes, Astero Santos, Maria das Neves G. 

de Medeiros, Jerônimo G. de Figueiredo, Iza Belarmino, Rejane de Barros, Zades Ribeiro Filho, João 

Batista B. de Oliveira, José Gonçalves de Sá, Vanildo Caetano, José de Arimatéa P. Albiuquerque, 

Gilberto Silva, Francisco Gonzaga, David Coelho, Raquel Alexandre da Silva, Manoel Barbosa. 

 

d.   Literatura 

 

          Literatura é a arte de compor ou 

escrever trabalhos artísticos em prosa ou 

versos. 

          A literatura brasileira, como toda 

literatura americana, resultou de um 

longo processo de operação nativista 

dentro do complexo nacional. Só no fim 

do século XIX com o advento da terceira 

geração romântica, o Brasil conseguiu 

alcançar plenamente a maturidade 

literária. 

          Em Bayeux, denominação herdada 

do berço da cultura do mundo, os 

cidadãos, cercados por rios e marés, 

protegidos pela natureza inspiradora, 

tornaram-se literatos em prosa ou verso, 

em meio de tantas verdades que logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criaram obras fabulosas, realizando o 

sonho de alegre porvir.  

Alguns brotaram do seu próprio ventre, 

outros adotados como seus, e todos 

alertados para literatura, inspirados pela 

natureza viva dos seus manguezais, das 

suas espécies marinhas, seu cheiro 

peculiar, sua água corrente, sua flora 

emaranhada e o grito cantante das suas 

garças no rio Paroeira. 

             A partir de 15 de novembro de 

2008, com a criação do Instituto 

Histórico e Geográfico de Bayeux – 

IHGB, a literatura elevou-se ainda mais, 

enalteceu-se, engrandeceram-se, unindo 

os seus literatos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 
 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Literatura é a arte de.......................ou ........................trabalhos artísticos em 

prosa ou verso. 

b) A Paraíba é consagrada com grandes literatos nos seus mais diversos campos 

da literatura, dentre outros:.......................................,........................................ 

c) Em Bayeux, denominação herdada do.........................da cultura do................, 

os cidadãos, cercados por ....................e...................criaram obras fabulosas. 

 

2º) Comente sobre a importância da literatura em Bayeux: 

      ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
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 3.       Esporte                                                          

 

          Esporte é toda prática sistemática de exercício físico, de caráter competitivo ou 

simplesmente recreativo que implique no emprego de força muscular, resistência, 

agilidade, destreza e coragem. 

          Foram os gregos, os primeiros povos europeus a atingirem alto grau de civilização 

no esporte e foi uma das principais heranças por eles deixada ao mundo moderno. 

          Em Bayeux, o esporte é praticado em diversas modalidades, conquistando jovens 

e adultos, homens e mulheres, independente de condição financeira. Alguns são 

tradicionais e praticados em competições que seduz inúmeros adeptos, outros são 

praticados apenas como exercício recreativo ou instrução médica. 

          A Natação não chega a ser um esporte popular, pois a 

infraestrutura do município não oferece aos nadadores piscinas 

adequadas, por isso é praticado na maioria das vezes como 

instrução médica para emagrecimento, boa forma física e até 

mesmo lazer, em piscinas residenciais ou academia de natação.                                                                                                           

          O Tênis de mesa, ping-pong, foi muito praticado nos anos 

60 e 70, no Colégio Clodomiro Leal e Colégio Estadual de 

Bayeux, respectivamente, quando surgiram bons tenistas, através 

dos campeonatos realizados nessas entidades, vindo até mesmo a 

representar Bayeux em outros municípios. Hoje é praticado como 

divertimento entre os jovens, sem participação em competição 

oficial. 

          O Voleibol também alcançou o auge nos anos 60 quando 

praticado, mesmo sem incentivo e apoio, nas quadras 

improvisadas do Colégio Firmino Caetano e Clodomiro Leal. Hoje 

algumas entidades de ensino incentivam seus educandos, mas sem 

grande projeção.                          

          O Handebol elevou muito jovem considerado de bons 

desempenhos, quando através dos professores de Educação Física 

das escolas da rede pública, incentivaram o esporte para as 

competitivas disputas esportivas do DEDI.  Época em que os 

atletas, principalmente do sexo feminino, fizeram muito sucesso 

nos ginásios de esporte da Capital.                                                                                                                                          

          O Basquete talvez tenha sido o esporte menos praticado no 

município. Mas isso se deve a nossa cultura esportiva, a falta de 

apoio e incentivo, contando também com a estrutura financeira 

para se montar uma quadra desse tipo de esporte.      

          O Boxe teve uma participação rápida, mas marcante, nos 

anos 60, quando praticado na sede da Associação da SANBRA, 

local onde funciona hoje a sede do Esporte Clube de Bayeux.  

          O Skate surgiu como uma epidemia nos anos 90 nas calçadas residenciais,   

Estádio de Futebol Lourival Caetano e na Praça 06 de Junho, entre outros lugares. 
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 Inspirados pela televisão, muitos jovens aderiram ao esporte e se tornaram skatistas de 

boa qualidade com manobras radicais, provocando delírio pela coragem e astúcia, mas 

vem enfrentando a discriminação de alguns que os consideram vadios. Com o objetivo 

de demonstrar seriedade, fundaram a Associação de Skate de Bayeux – ASKB.       

          A Capoeira, jogo atlético de origem negra, introduzido no Brasil pelos escravos 

bantos de Angola, não tem tradição entre os jovens de Bayeux, mas surge com destaque 

entre os jovens do Lar Fabiano de Cristo, com participação em eventos realizados em 

diversos locais do Brasil e Fundação Dom Élder Câmara no objetivo de integrar entre os 

jovens o respeito e a solidariedade com esporte e autoestima. Encontra-se ainda a 

capoeira praticada em algumas escolas da comunidade e entidades filantrópicas. 

          O taekwon-do não existe como uma tradição esportiva, mas a partir de 31 de 

março de 1998, surgiu com a Academia Olímpica de Taekwon-do, organizada por 

Cleandro Barbosa  no Instituto Santa Mônica, situado na rua Circular Imaculada, s/n, no 

Bairro Imaculada Conceição. O professor Cleandro vem trabalhando com seus alunos, 

incentivando o esporte e tem como objetivo principal formar atletas que futuramente 

venham conquistar títulos para a cidade. E como exemplo, alguns já foram conquistados, 

como: Campeonato Guarabirense, Campinense, Regional de Pirpirituba, Paraíba Open, 

em João Pessoa, Bayeux Open e inclusive o Norte Nordeste, realizado no Maranhão.        

          O Ciclismo teve aparição relâmpago  no decorrer da 

história esportiva de Bayeux. Nos anos 60 foram realizados 

alguns eventos com ciclistas nas semanas cívicas da 

independência. Algum tempo depois, surgiu por ocasião das 

datas comemorativas do aniversário da cidade. A Escola 

Particular Senhor do Bonfim realizou corridas ciclísticas 

durante anos, e a Escola 1ºs Degraus, do bairro Imaculada, 

vem realizando há quatorze anos o passeio ciclístico.   

          Entretanto, diante das inúmeras modalidades de esporte praticadas no Brasil, as 

mais frequentes e aceitas pela comunidade bayeuxense, talvez pela cultura do povo ou 

condição financeira, levando também em consideração o apoio e incentivo dos órgãos 

públicos, são: Karatê, Atletismo, Futsal e Futebol. 
           

 

 

 

 

 

 

Corrida ciclista realizada no 

ano de 1965 

Passeio 

ciclístico - 

Escola Senhor 

do Bonfim - 

2010 

Passeio 

ciclístico - 

Escola 1ºs 

Degraus 

2010 

Alunos da E. M. João Dantas 
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a.   Karatê 
 

 

          A origem do Karatê é muito 

controvertida. Alguns consideram 

proveniente da China. Mas de todos os 

países asiáticos, o Japão foi o que mais 

se destacou no desenvolvimento desse 

esporte. Sua antiga denominação tinha 

um significado “de mãos vazias”, pois é 

uma forma de luta desarmada. O atual 

nome Karatê só foi criado em 1901, 

pelos chineses. 

          Na história 

desportiva de Bayeux 

esse esporte vem 

sendo praticado por 

muitos jovens, mas em 

academias de João 

Pessoa. Em Bayeux o destaque fica para 

o Lar Fabiano de Cristo, onde jovens 

entre nove e dezessete anos são treinados 

para as competições Mirim, Infantil, 

Infanto Juvenil e Juvenil, representando 

as modalidades Katá/Kumite. 

          Esses jovens são treinados pelo 

técnico e profissional professor Germano 

Pimentel e sua equipe, que faz dos 

obstáculos, desafios, para transformar 

seus discípulos, crianças carentes da 

comunidade, em verdadeiros 

desportistas. Deslocam-se 

constantemente para representar a 

Paraíba em diversos estados brasileiros e 

até mesmo em outros países. Diversos 

prêmios já ganharam em diversas 

modalidades, dentre outros: Fabiana 

Alves foi campeã brasileira em 2002, 

Ewerton Oliveira campeão brasileiro em 

1999, Jeanne em 2001, Rafael Anselmo 

da Silva foi medalha de ouro no Sul 

Americano, realizado no Equador e 

medalha de bronze no Canadá, Everton 

de Almeida Pessoa Neto e Jordean Lima 

da Silva foram premiados no Equador e 

João Paulo da Silva Nascimento 

premiado em São Paulo.   

 

b.   Atletismo 
 

          No ano 4.000 a.C., aproximadamente, os egípcios já se davam à prática desportiva. 

Mas coube a Grécia o seu desenvolvimento após sua aparição por volta do ano 1029 a.C. 

As primeiras competições datam de 776 a.C. As crianças praticavam corridas, saltos e 

lutas para conseguirem destreza física e ao se tornarem adultos, procuravam conservá-la o 

mais possível durante a maturidade. 

          Nessa modalidade de esporte Bayeux já realizou grandes eventos, mas infelizmente 

muitos foram esquecidos ou desvalorizados. Dentre outras, podemos citar: a Corrida do 

SESI que marcou com um grande público no ano de 1994; a Corrida Estudantil que 

descobriu talentos no ano de 1992; a Corrida do Folclore; a Corrida da Paz, realizada no 

dia 31 de dezembro; a Corrida de São Vicente, realizada no último domingo de setembro, 

organizada pela Associação dos Moradores do bairro São Vicente; a Corrida da 

Emancipação Política, realizada no ano de 2003 e a tradicional Corrida de São Sebastião, 

realizada no dia 20 de janeiro, dia do padroeiro de Bayeux, que a cada ano supera as 

expectativas, recebendo atletas de diversas partes do Brasil. 

           Muitos atletas se destacaram na história do atletismo em Bayeux, dentre outros: 

Claudete Domingos Vital, vencedora em 1982 da Corrida Trabalhadores Saudáveis, 
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 promovida pelo SESC; segundo lugar na Corrida da Telpa com participação de diversos 

Estados. Participou da Tradicional Corrida de São Silvestre em São Paulo e no ano de 

1986 integrou a Maratona da Cidade de João Pessoa, vencendo os 42 Km e 195 metros. 

Nos Jogos Universitários de 1987, sua equipe de revezamento 4/4 ficou em terceiro lugar. 

Nos Jogos Universitários de 1988 alcançou o terceiro lugar dos 1.500 metros, perdendo 

apenas para Rio de Janeiro e São Paulo, tornando-se um fato inédito na história do 

atletismo paraibano. 

          Antônio Bernardino de Almeida, o Toni, no ano de 1994, foi campeão na Corrida de 

São Vicente, e em 1998 na Corrida Cidade Verde. Ostenta hoje uma coleção de troféus e 

medalhas. 

          Alessandro Ferreira da Silva começou aos 17 anos de idade, quando foi campeão da 

Corrida do SESI, no ano de 1994; defendendo a categoria juvenil. O seu acervo chega a 25 

troféus e 75 medalhas, em participações de eventos na Bahia, Aracaju, Natal, Recife e 

diversas cidades da Paraíba. 

          Francisco de Assis Serafim já competiu em Natal e Recife. Foi campeão aos 17 anos 

na Corrida Estudantil de Bayeux, como também já ganhou a Corrida do Folclore. Em João 

Pessoa já ficou no primeiro lugar na Corrida Circuito de Rua. Hoje aos 29 anos, ostenta 13 

troféus. 

          Antônio Guilherme, conhecido Tonho Vampiro, ganhou a Corrida da Emancipação 

Política em 2003 e já foi campeão da tradicional Corrida de São Sebastião. Sua enorme 

coleção de troféus reflete a quantidade de participações em corridas e vitórias. 

          Joelson Bezerra da Silva começou aos 16 anos e hoje aos 20 anos, já é considerado 

um dos melhores atletas de Bayeux, pela desenvoltura na pista e a capacidade de comando 

físico e mental. 

           O jovem Arlan Douglas Ferreira da Silva de apenas 7 anos, representou Bayeux na 

Corrida do Conde realizada no ano de 2002, consagrando-se campeão e admirado pela 

descoberta de um talento que nasce na Comunidade São Vicente. 

          Diante de tantos atletas aqui citados e outros não esquecidos, mas homenageados 

através dos aqui citados, o mundo do atletismo de Bayeux não pode esquecer de Luciene 

Santos Cruz e sua desenvoltura na pista; Carlos Eduardo e sua força física; Heberson e sua 

intrepidez; Edlene da Silva e sua autoestima, como também seu Gaiola, que já com mais 

de 60 anos, ainda participa de corridas em Bayeux e outros municípios, ostentando sua 

irreverência ao correr com a bandeira do Brasil sobre a cabeça. 
 

                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudete  

Edlene 

Alessandro Arlan -garoto de boné 

Toni 
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c.   Futebol de salão 

                         

                  Futebol de salão, também conhecido como Futsal, nasceu em Montevidéu – 

Uruguai, em 1932 e foi introduzido no Brasil em 1948 pela Associação Cristã dos Moços, 

e em 1949 já se organizava no Rio de Janeiro o primeiro torneio. 

                 É uma modalidade do futebol adaptada para a prática em quadras, organizado 

com o tempo, seguindo normas independentes e cada vez mais práticas. 

                  Começou a ser praticada em Bayeux nos anos 60, na quadra da sede da 

Associação da SANBRA, daí partiu para as escolas que logo construíram suas quadras. 

                No Colégio Estadual de Bayeux, nos anos 70, foram realizados campeonatos 

interclasse, depois vieram às disputas intercolegiais, quando algumas agremiações se 

destacaram e representaram Bayeux em outros municípios. Foi uma época memorável para 

o futsal, pois ao redor da quadra a juventude estudantil do município teve a oportunidade 

de integrar o esporte ao lazer de uma forma espontânea e educativa, incentivados por 

troféus e medalhas doadas pelos organizadores. 

                

            Mesmo com a construção de diversas quadras, principalmente nas escolas da rede 

particular de ensino, vem à quadra do SESI, há anos, se destacando como o palco principal 

do futebol de salão da cidade, tanto para as partidas oficiais como as chamadas “peladas”, 

independentes da idade e classe social. Mas atualmente com a edificação de quadras no 

Colégio Zé Pires, Colégio Clodomiro Leal, Colégio da Policia Militar e outras, foi à 

quadra do Educandário Jaime Caetano que conseguiu  conquistar os jovens desportistas do 

futsal, tornando-se tão procurada quanto à do SESI. 

              O principal evento esportivo da modalidade futsal é realizado anualmente na 

quadra do SESI, quando diversas agremiações da rede municipal, estadual e particular de 

ensino, participam de um campeonato organizado pela Prefeitura Municipal de Bayeux. 

          Os Jogos Estudantis ou Campeonato Estudantil, realizados no mês de outubro, 

dependendo dos organizadores que muitas vezes mudam a denominação e a data; incentiva 

e apóia o esporte com premiações em medalhas e troféus. O evento supera as expectativas  

quantitativas de agremiações e público a cada ano e a qualidade dos atletas a cada jogo. 

          Mas o futsal não se restringe apenas aos homens, no dia 09 de maio de 1998, uma 

turma de pessoas, entre jovens e adultos, criaram o SEA – Sociedade Esportiva Aeroporto. 

Para a criação, cidadãos bayeuxenses se dedicaram com persistência, como: Wesley 

Cardoso, Josemar Paulino e o jovem poeta José Sérgio. Como coordenadores; personagens 

ilustres da cultura: Coroné Chico Tripa e Coroné Pipoca e como colaboradores: Ana Laura 

e Assis Bufett (falecidos). 

Ginásio do Jaime Caetano Ginásio do SESI Ginásio da Escola Bonfim 
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           Hoje a agremiação ostenta um quadro de mais de 50 jovens 

que participam das categorias: infantil, sub 17, sub 20 e aberto; 

representando Bayeux com brilhantismo em diversos eventos pelas 

tantas vitórias consagradas. Como também em futebol de campo, 

participando da II Copa de Futebol Feminino, promovida pela 

Coordenação de Esporte da Prefeitura de ayeux. A competição 

reúne equipes de cidades da grande João Pessoa e do interior e, 

Bayeux participa sempre como um dos favoritos. 

          No início foram jovens, como: Shirley, Patrícia, Erenice, 

Jaciara, Edjane e Ocilândia que deram o pontapé inicial. Hoje a 

bola já rola nos pés de Lilica, Lidiane, Taty, Iamara, Mônica, 

dentre outras. 

          O sucesso do futsal foi tão grande que surgiram outras agremiações, como: Fênix e 

Unidos pela Paz no Mutirão; o Santos no bairro São Bento; Guarany no bairro Alto da Boa 

Vista; Real Sociedad na rua Pedro Wlisses e a agremiação Bayeux que surgiu no centro. 

Algumas por falta de patrocínio e incentivo não conseguiram sobreviver, outras superaram 

os obstáculos e caminham, ou melhor, continuam jogando nas nossas quadras e em outros 

municípios. 

 

                                           Vocabulário 
 

  Destreza – habilidade                      Espontânea - voluntária 

  Improvisadas – fazer de repente     Revezamento – alternadamente 

  Marcante – importante                   Constantemente – frequentemente 

 

                                                     ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Esporte é toda prática sistemática de exercício............................... de caráter       

competitivo ou simplesmente............................que implique no emprego de 

força muscular, resistência,............................destreza e................................. 

b) A origem do Karatê é muito controvertida. Alguns consideram provenientes    

da ..................................................................................................................... 

c) No ano de 4.000 a. C; aproximadamente, os egípcios já se davam à prática     

    desportiva. Mas coube a ........................... o seu desenvolvimento após sua     

    aparição por volta do ano de 1.029 a.C. 

d) O Sucesso do Futsal feminino foi tão grande que surgiram várias agremiações,  

com:.................................................................................................................... 

e) O Futsal é realizado, principalmente, nas quadras do .....................................ou 

Na quadra do....................................................................................................... 

     

SEA – Sociedade Esportiva Aeroporto 

2011 

2005 
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 d.   Futebol 
 

          Há indícios de que no Brasil, o jogo de bola com os pés, já era conhecido desde o 

século XVIII, pois fora proibido pela Câmara Municipal de São Paulo, em 1746, como 

“causador de agrupamento de vadios e arruaceiros”. Uma outra versão nos da conta de que 

o futebol teria chegado ao Brasil, através dos marinheiros ingleses ou holandeses, que o 

teria praticado nas praias do Nordeste, na metade do século XIX, ou então antes disso, os 

padres jesuítas já o teriam trazido da Europa. 

          Oficialmente, porém, o futebol foi introduzido no Brasil por Charles Miller, um 

paulistano descendente de ingleses, nascido no bairro do Brás, que aos dez anos de idade 

foi enviado à terra dos seus pais para estudar. Na Inglaterra, ele conheceu o futebol, 

interessou-se por ele e chegou a praticá-lo, em equipes locais. Quando regressou a São 

Paulo, em 1894, Miller trouxe em sua bagagem duas bolas oficiais, e daí o esporte 

estendeu-se e virou paixão nacional. 

          Igual a todo o Brasil, o futebol também virou paixão dos bayeuxenses desde a época 

de Barreiras, quando os “peladeiros” que moravam no Baralho resolveram fundar em 19 

de novembro de 1933 o Filipéia, primeiro clube de futebol de Bayeux. Pouco tempo 

depois, propriamente em 24 de dezembro de 1938, Manoel Santos Leal fundou o Clube 

São Bento, no bairro do mesmo nome. Três dias após, isto é, em 27 de dezembro de 1938, 

surgiu no centro do povoado, num campinho existente por trás da igreja Coração de Jesus, 

a agremiação São Lourenço. Teve a participação fundamental do jovem Nilson Miranda 

que em união com outros jovens mudaram a denominação para São Sebastião Clube 

Recreativo. 

          Essas agremiações eram filiadas a Liga Suburbana com sede 

na rua da República, em João Pessoa, depois se mudou para o 

povoado de Barreiras, com o nome de Liga do São Bento. Na época 

fazia concorrência relativa à suprema dirigente do futebol da LDP – 

Liga Desportiva da Paraíba, que funcionava em caráter oficial. 

          Desse período grandes nomes do futebol de Barreiras, 

ingressaram nas agremiações de João Pessoa e Campina Grande, dentre outros: Colo, 

Evaristo, Jaquez, Eduardo, Baboca, Ivo, Campina, Dionísio e Chico. 

          Em 30 de junho de 1950 surgiu o Esporte Clube de Bayeux com a união dos 

moradores da rua São Sebastião, rua Estrela e rua 21 de abril. Começou a ser chamado de 

Popular, mas essa denominação não resistiu à opinião da maioria dos integrantes. 

          E enquanto a população de Bayeux crescia, outros jovens, em outras comunidades, 

fundavam agremiações futebolísticas como: o Esporte Clube São Paulo, na rua Eng° 

Carvalho, em 27 de março de 1954 e o Clube Municipal de Bayeux, em 27 de fevereiro de 

1967 na Rua Pedro Ulisses, numa iniciativa do apaixonado por futebol Manoel Vicente. 

No bairro São Bento foi fundado o São Cristóvão Esporte Clube, e no centro apareceu o 

Santos Futebol Clube. 

          Esses clubes foram à alegria dos anos 50 e 60 com torneios e campeonatos que 

encantavam a multidão, aglomerada nos campos da época, localizados por trás da igreja 

Flagrante de uma partida de futebol 

no Estádio Lourival Caetano 
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 Coração de Jesus, conhecido como campo do São Sebastião; no campo da SANBRA e no 

campo do bairro São Bento.                                                 

          Muitos atletas viraram estrelas da gurizada pelo toque de 

bola, pelos dribles ou a irreverência peculiar de cada um, como: 

Franco, Vica, Braga, Grade, Rei, Régis, Evaristo, Biuzinho, João, 

Rijose, Rui, Mocó, Zé Maria, Jorge, Déca, Zé Carlos, Grade e 

Morão, dentre outros. Alguns foram contratados para jogar em 

clubes da Capital ou outros municípios, como: Mirim, Cural, Fumaça, Chuite, Zequinha, 

Jacaré e Arlindo. Era uma época em que no povoado ainda havia muitos sítios e os 

proprietários, muitas vezes, expulsavam os peladeiros com medo do roubo de frutas 

existentes em suas propriedades. Cada local vazio virava um campo de pelada, onde 

muitas vezes se jogava com bola de meia, improvisada pelas crianças, e o time era 

formado através do par ou ímpar. A quantidade de times formados pela juventude era 

imensa e disputavam em qualquer campinho, muitas vezes por eles mesmo preparados, até 

o proprietário ficar sabedor da invasão. 

          Mas existiam times de peladas, organizados e formados por jovens de diversas 

outras agremiações, que se tornaram verdadeiras seleções e jogavam até mesmo em outros 

municípios, como o Nacional, organizado por Zé Carol (Cândido) e seus amigos: Bel, 

Inaldo, Vava, Menininho, Dida, Rei, Régis, Manola, Bita, João Beija, Zito, Bolo babado, 

Dorge, Evaristo, Zé Tomás, dentre outros. E o time do Mestre Gasosa, realizando a 

concretização de um sonho. 

          Com a inauguração do Estádio de Futebol Lourival Caetano, no dia 25 de setembro 

de 1968, no bairro Imaculada Conceição, tornando-se a principal praça de esporte do 

município, surgiram novas agremiações, e logo no dia 25 de março de 1971 foi fundada a 

Liga Desportiva de Bayeux – LDB, que veio a ser sediada na av. Liberdade, ao lado da 

Prefeitura Municipal. 

          A partir dessa data, muitos cidadãos dirigiram a entidade e contribuíram com o 

desenvolvimento do esporte local, como: Pedro Juvêncio da Silva, Cabo Balbino, José 

Maria, Frazão, Maurício, Aluísio Lira, Capitão Amaral, Júlio César, Amabel César Larena, 

Rosendo Tranquilino Filho (Neno), Nildo Almeida e Valter Costa Santos que pediu 

licença no início do ano 2004, assumindo Erivan Pimentel que ficou no cargo até 

31/01/2011, quando assumiu Luiz Carlos Ferreira de Lima. O novo estádio de futebol que, 

a cada ano, melhorava sua estrutura física, foi palco de partidas memoráveis que 

encantavam os torcedores pelas jogadas brilhantes de craques que formaram uma das 

melhores seleções dos anos 70: Bira, Dão, Nego Xadrex, Raminho, Vava, Marinézio, 

Arlindo, Baú, Vein, Pombo e Dinho. Mas não se pode esquecer de goleiros, como: Lula, 

Beto, Carlos, Lenilton; ou mesmo jogadores, como: Ivan, Morão, Zé Carlos, Aitim, Peco, 

Careca, Nau, Heraldo, Boneco, dentre outros. 

          No final dos anos 90 a Liga Desportiva de Bayeux já contava com 15 clubes 

filiados: Alecrim, Boa Vista, Colombo, Flamengo, Fluminense, Internacional, Luna, 

Palmeira, Portuguesa, Ponte Preta, São Bento, São Cristóvão, São Paulo, Sele Rocha e 

Sporte. 

Escoli da 
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          Atualmente a LDB, com 14 clubes filados, realiza um 

campeonato anual que tem início no mês de abril e termina no 

mês de novembro, quando são premiados o campeão, vice-

campeão, artilheiro e goleiro menos vazado. 

          No ano de 1994 foi fundado o Departamento de Árbitro 

com a participação fundamental de Adilson Gomes da Silva, 

Erivan Pimentel da Silva, Valter Costa Santos e Assis Gomes. Chegou ao 

final da década de 90 com um quadro de 10 árbitros e 12 assistentes que vem 

primando pela seriedade do futebol. 

           Mas no mundo futebolístico de Bayeux, muitas vezes sem incentivo 

dos órgãos públicos, alguns cidadãos apaixonados pelo futebol e 

preocupados com o destino de jovens ociosos, criam suas escolinhas de futebol, dando 

exemplo de cidadania, dentre outros: Prof° Linderval da  Escolinha de Futebol Rumo 

Certo, fundada em 11 de julho de 1995, que já tirou das ruas diversos jovens e depois de 

treinados seguiram para o ABC de Natal, CRB de Alagoas, Vasco da Gama do Rio de 

Janeiro, Gama de Brasília, Goiatuba de Goiás e Santa Cruz do Recife, de onde é olheiro. A 

Escolinha do Val que recebe a ajuda solidária do amigo Nandinho, mesmo sem um lugar 

certo, pois treina, dentre outros lugares, no campo do RCMec e no Estádio Lourival 

Caetano, orienta crianças no esporte, valorizando a autoestima e incentivando a educação 

escolar. Rinaldo Gomes da Silva, através do Gavião da Vila Futebol Clube, reúne crianças 

e adolescentes da periferia para jogar, inclusive em outros municípios e Antõnio Cícero 

Neto, fundador da Escolinha da Esperança Futebol Clube que vem trabalhando com mais 

de cinquenta crianças e treinando no campinho da SANBRA. 

             Muitos dos nossos jovens, peladeiros dos nossos campinhos, foram embora em 

busca da fama, consagrando-se em outras terras, como Ricardinho, hoje jogando no 

Palmeira de São Paulo, dando exemplo, como tantos outros, de coragem e persistência.                                           

   

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Vocabulário 

 

 

 Indícios – vestígios                        Agremiações – associações desportista 

Vadios – que não tem ocupação    Concretização – realização 

Arruaceiros – que briga na rua      Memoráveis – notáveis 

Descendentes – derivados              Artilheiros – que faz mais gol 

Peladeiros – jogador de peladas     Árbitros – Juiz de esporte 
 

val 

Escolinha Boa Esperança Futebol Clube 

Profº Val 

Seleção de Bayeux - 1972 

Estadio Municipal de Futebol Lourival Caetano   

                      Edificado no ano de 1968 
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                                                    ATIVIDADES 
 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O futebol foi introduzido no Brasil por..........................................., um paulistano 

descendente de...........................nascido no bairro do...................... 

b) De volta para o Brasil ele trouxe em sua bagagem................................ e daí o 

esporte estendeu-se e virou paixão nacional. 

c) Atualmente a LDB com..............clubes filiados realizam campeonatos............que 

tem início no mês de.......... e término no mês............ 

d) No ano de 1994 foi fundado o Departamento de .............................Chegou no 

final da década de 90 com um quadro de.............árbitros e ...........assistentes. 
 

2º)  Quando foi fundado:     Esporte Clube São Bento:   ......................                         

                                  Esporte Clube São Paulo:    ......................                       
 

3º)  Responda: 
 

a) Qual foi o primeiro clube de futebol de Bayeux?.......................................... 

b) Quando foi inaugurado o Estádio de Futebol Lourival Caetano?.................. 

c) Quando foi fundada a Liga Desportiva de Bayeux?...................................... 
 

5º) Comente sobre os cidadãos que criam  escolinhas de futebol; (cidadania): 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Numa minuciosa seleção realizada pelo SESI – Serviço Social da Indústria, em parceria com a Rede 

Globo de Televisão, o Sr. José Dias Ferreira, funcionário da Fibrasa, foi escolhido o Operário Padrão 

da Empresa. Depois, consequentemente, foi eleito como Operário Padrão de Bayeux, da Paraíba, do 

Nordeste e finalmente do Brasil. Recebeu em 1972 o troféu das mãos do então Presidente da República 

Emílio Garrastazu Médici, representando os operários das indústrias de todo o Brasil. Foram seis dias 

de glória no Rio de janeiro e em São Paulo, mas foi em Brasília que recebeu as maiores 

congratulações. O Senhor José Dias representou com dignidade a cidade que adotou como sua, pois 

foi Bayeux que proporcionou sua ascensão profissional, tornando-se através do seu amor ao trabalho 

e respeito a cidadania, um cidadão bayeuxense. 

Clube Nacional - 1969 Clube Municipal - 1970 Clube Esporte - 1970 
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4.   Festas populares religiosas 
 
 

          Em Bayeux, como na Paraíba e no 

Brasil, as datas religiosas são 

comemoradas com muita festa e estão 

ligadas às danças e os folguedos do 

folclore. 

          Esta ligação provém da herança 

portuguesa através da devoção e o modo 

alegre e festivo de comemorar os santos 

da igreja católica com uma acentuada 

influência negra e indígena que 

contribuíram para a formação da cultura 

brasileira, enriquecendo as 

comemorações. 

          As festas populares mais 

comemoradas em Bayeux são: Natal, 

Paixão de Cristo, Páscoa, Dia de Finado, 

Festas Juninas, Procissão de São Pedro, 

Procissão de Nossa Senhora dos 

Navegantes, Corrida de São Sebastião, 

Carnaval e Festas dos Padroeiros. 

 

a.   Natal                                                                    
  

          Natal é a maior festa do calendário religioso, pois se comemora o 

nascimento do menino Jesus. 

          Os festejos natalinos têm início no dia 08 de dezembro, dia de 

Nossa Senhora da Conceição, até o dia 06 de janeiro, dia de Reis. 

          O dia de Natal, 25 de dezembro, é conhecido tradicionalmente 

como o dia de festa, mas, é na véspera; que se fazem as maiores 

comemorações.      

          Nesse período natalino as ruas, fábricas, casas, prédios públicos e comerciais são 

enfeitados com luzes coloridas, ostentando mensagens ou símbolos do Natal. 

          Algumas famílias ainda continuam com a tradição de enfeitar árvores de diversas 

cores e tamanho, como também o costume de enviar cartões e trocar presentes, 

principalmente à meia noite, fazendo surgir o espírito natalino. 

          Dos inúmeros presépios montados há tempos atrás, hoje poucos são encontrados; 

ao contrário, cada vez mais a imagem do bom velhinho, Papai Noel, ressurge nas 

comemorações festivas.        

        Das grandes festas realizadas na Praça 06 de junho e rua Flávio Maroja, restaram as 

festas familiares e o deslocamento à praia e outras cidades onde promovem grandes 

festas natalinas. 

         Enquanto alguns procuram as manifestações folclóricas, como: Boi de Rei, Cavalo 

Marinho, Lapinha, etc; outros procuram a igreja Matriz de São Sebastião ou os Templos 

Evangélicos para assistir a missa ou o culto, cumprindo assim o ritual mais sagrado das 

comemorações. 
 

b. Paixão de Cristo 
 

          Na Semana Santa se comemora a Paixão de Cristo, tendo como ponto alto a Sexta-

feira Santa. É o dia da morte de Jesus Cristo, depois de traído, massacrado e entregue ao 

povo para o calvário, monte onde Jesus foi crucificado. 

Árvore de Natal em um lar de Bayeux 
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          Em outras épocas o povo de Bayeux comemorava a Semana 

Santa com mais rigidez, muitos atos do dia a dia não se podia realizar, 

como: varrer a casa, tomar banho, bater nas crianças ou comer 

qualquer coisa até o meio dia, pois a maioria das pessoas jejuava, 

guardando uma tradição antiga. Mesmo assim muitos religiosos ainda 

guardam o costume de não comer carne nesse período. 

          A Paixão de Cristo é encenada pelos artistas da terra em vários locais, como 

também nas escolas com os alunos, tornando-se artistas mirins, comandados pelos 

professores. Nas igrejas, independente da religião, os devotos relembram a paixão com 

espírito de renovação da fé. 
 

 

c.   Páscoa 
 

          Páscoa é a festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer 

na cruz o corpo de Cristo foi colocado em um sepulcro, onde permaneceu até a 

ressurreição, quando seu corpo e o espírito fora reunificados. 

          No português, como em muitas outras línguas, a palavra “Páscoa” origina-se do 

hebraico Passach, que significa passagem. Os espanhóis chamam a festa de Pascua, os 

italianos de Pasqua e os franceses de Pâques. 

          A festa tradicional associa a imagem do coelho, um símbolo de fertilidade e, ovos 

pintados com cores brilhantes representando a luz solar. 

          Esta tradição é seguida pelo bayeuxense que faz do Domingo de Páscoa, um dia 

festivo e esperado com muita ansiedade. É o dia de ofertar ovos de chocolates aos 

amigos e participar de um almoço especial com a família. 

          O coelho é relembrado nas escolas através de pinturas em crianças, objetivando a 

fé da ressurreição. Nas igrejas, de diferentes religiões, a ressurreição de Cristo é 

comemorada, objetivando a fé no Deus vivo. 
 

d.   Dia de finado 
 

          No dia de finado, 02 de novembro, os religiosos realizam uma celebração especial 

de visita aos cemitérios, onde acendem velas e rezam pelos seus entes queridos. 

          Esse ato de fé e solidariedade cristã teve início em Bayeux desde 15 de agosto de 

1948, quando foi fundado o Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, pois antes os mortos 

eram levados em redes amarradas num pau sobre os ombros de dois homens. O destino 

era o cemitério de Santa Rita ou de João Pessoa, dependendo da condição financeira da 

família. 

          Daí até os dias atuais o cemitério recebe uma quantidade enorme de pessoas que 

fazem do dia de finado um dia de oração aos mortos; zelam as catacumbas, enfeitam de 

flores e acendem velas, acontecendo no início da manhã e no fim da tarde, uma missa em 

ação de graça na igrejinha do cemitério construída no ano de 1972. 

          O cemitério de Bayeux conta um pouco da história do município, pois lá estão 

enterrados muitos dos seus filhos ilustres. 

Alunos da rede municipal de ensino 
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                                                        Vocabulário 
 

    Rigidez – aspereza                           Massacrado – ofendido 

    Reunificado – unido de novo           Fertilidade – fértil 

    Catacumba – tumba , mausoléu      Ansiedade – angústia 

    Ilustre – importante                        Solidariedade – apoio mútuo 
 

                                                        ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Em Bayeux, como na Paraíba e no Brasil, as datas religiosas são comemoradas 

com muitas festas e estão ligadas as .................. e os .............................do folclore. 

b) Natal é a maior festa do calendário............................................., pois se comemora 

o ................................................................................................................................. 

c) Na Semana Santa se comemora a ..............................................., tendo como ponto 

alto a .......................................................................................................................... 

d) Páscoa é a festa Cristã que celebra a ................................................de Jesus Cristo. 

e) No dia de finado, ............................., os religiosos realizam uma celebração 

especial de visita aos ................................................................................................. 
 

2º)  Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Natal                                     (     ) Associado ao coelho e ao ovo 

     ( 2 ) Paixão de Cristo                   (     ) Dia de orações aos mortos 

     ( 3 ) Páscoa                                  (     ) Associado a Papai Noel 

     ( 4 ) Dia de Finado                       (     ) Semana Santa 
 

3º) Coloque as datas aos fatos respectivos: 
 

     08/12    06/01     25/12     02/11     15/08 
 

     Dia de Finado: ......................Dia de Natal: .......................Dia de Reis: ................        

     Fundação do Cemitério: ...........................Dia de N. Sª da Conceição: .................. 
 

4º) Comente sobre a falta das festas populares religiosas nos últimos anos: 

      ........................................................................................................................................ 

Cemitério - 1948 Cemitério - 2003 
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 e.   Festas juninas 
 

          Os festejos juninos são realizados no mês de junho em 

comemoração aos três santos da igreja católica: Santo Antônio no 

dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29, mas conforme a 

tradição o São João é o mais festejado. 

          Na época em que as ruas não eram calçadas o povo de 

Bayeux colocava palhas de coqueiro, de bananeira, ramo de mato, 

etc; ao redor da fogueira e enfeitavam as ruas e casas com 

bandeirinhas coloridas. A ornamentação ficava tão especial e 

original que a Prefeitura Municipal premiava as ruas consideradas 

mais bonitas. O espaço urbano mais parecia um sítio onde o 

tráfego era difícil, porém aconchegante para as noites de São João.                        

          As adivinhações como: enfiar a faca no tronco da bananeira, 

enterrar dente de alho embaixo da fogueira ou olhar o rosto numa bacia de água; eram 

praticados com frequência, principalmente pelas jovens que faziam pedidos de casamento 

a Santo Antônio, o santo casamenteiro, ou perguntavam quanto tempo tinha de vida. 

Como também a brincadeira de comadre e compadre, cruzando as mãos sobre as 

fogueiras e criando um laço eterno de fraternidade. 

          Esses dias eram animados com muitos folguedos e os brilhos dos fogos de 

artifícios, enquanto as crianças se divertiam soltando ratinho, mijão, estrelinhas etc. A 

juventude desfilava nos parques de diversão ou nas festas dançantes dos clubes. Ainda 

soltavam balões e eram realizados os casamentos matutos nos dias de São Pedro, depois 

que os noivos das quadrilhas desfilavam pelas ruas numa carroça enfeitada, puxada a 

cavalo. 

        Mas, a cada ano, as fogueiras vem diminuindo em quantidade, as ruas quase não têm 

enfeites e os folguedos mudaram de lugar e de época. As quadrilhas se modernizam, 

trazendo para alguns o progresso através da incorporação do teatro, do ballet e riquezas 

nos adereços; para outros, o fim da originalidade. 

          Há muito tempo, a cidade não comemora como antigamente os festejos juninos, 

infelizmente estão destruindo a cultura de um povo. Famílias ainda cultivam a culinária 

da época com a preparação de pamonha, canjica, bolo de milho e pé de moleque; dentre 

uma variedade de pratos. Mas, a Prefeitura Municipal de Bayeux colocou o município no 

itinerário junino do Estado, realizando em 2005 uma grande festa, denominada “Arraial 

do Caranguejo”, quando seduziu uma grande multidão, vindo pessoas de várias cidades. 
 

f.   Procissão de São Pedro 
 

          Muitos pescadores de Bayeux realizam no dia 29 de junho a 

Procissão de São Pedro, quando pedem em oração uma boa 

pescaria e felicidade. 

          De acordo com alguns pescadores a primeira procissão 

ocorreu no ano de 1986 e saiu da antiga ponte Sanhauá em direção a ilha da Santa. 

São João em Bayeux - 1970 

São  João em  Bayeux - 2005 
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          Com a construção da Capela de São Pedro no bairro Baralho, no início da década 

de 90, o itinerário da procissão foi mudado. A partir daí passou a sair da ponte do trem 

para a ilha da Santa, onde as homenagens eram encerradas com uma missa. 

          Essa procissão é realizada tradicionalmente pelos pescadores da Paraíba e do 

Brasil. São Pedro foi um pescador escolhido por Jesus Cristo para segui-lo como 

discípulo, por isso escolhido como protetor dos pescadores. 
 

g.   Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes 
 

          Bayeux comemora o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, 

02 de fevereiro, com uma grande e animada procissão que sai do 

Porto da Oficina em direção ao Porto do Cacete. Esse evento 

religioso é encerrado com uma esperada missa na Capela de 

Nossa Senhora dos Navegantes existente no Porto da Oficina, 

para onde a procissão volta com todos os devotos. 

          Os pescadores realizam essa procissão porque Nossa Senhora dos Navegantes é a 

padroeira dos que navegam pelos rios, lagos e marés, e também dos que viajam pelo 

tormentoso mar da vida. 

  

h.   Corrida de São Sebastião 
 

          A Corrida de São Sebastião é realizada para comemorar o dia do padroeiro de 

Bayeux e faz do dia 20, um dia de festa; quando uma multidão se aglomera ao lado da 

Igreja Matriz de São Sebastião para receber os atletas, depois de percorrer a Av. 

Liberdade e outras ruas da cidade, dependendo dos organizadores que mudam o itinerário 

a cada gestão. 

          O esporte diversifica e atrai cada vez mais novos adeptos para 

uma competição saudável que junta o esporte à cultura, exaltando a 

fé do seu povo; e muitos corredores partiram da Corrida de São 

Sebastião para as grandes corridas realizadas na Paraíba e no 

Nordeste. 

          Com a tradicional Corrida de São Sebastião, o atletismo começa a ser visto como 

um esporte do povo. Os troféus e as medalhas ofertadas a ganhadores e participantes são 

formas de incentivar e contribuir para o desenvolvimento da modalidade, e não só se 

tornam vitoriosos como atletas, mas principalmente como seres humanos. 

                                                         

                                       

                                    Vocabulário 
 

  Aconchegante – cômodo      Itinerário – percurso       

  Fraternidade – união            Protetor – que protege    

  Incorporação- agrupamento  Competição - disputa 
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                                                  ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Os festejos juninos são realizados no mês de .......................em comemoração aos 

três  santos da igreja católica: ......................dia 13, ........................dia 24 e 

.............................dia 29. 

b) Na época em que as ruas não eram calçadas o povo de Bayeux colocava palha de 

......................... de ............................., ramos de matos,. etc; ao redor da 

...............................e enfeitavam as ruas e casas com.......................... 

c) Esses dias eram animados com muito.......................................e os brilhos dos 

     fogos de artifícios, enquanto as crianças se divertiam soltando ......................., 

      .............................,.................................etc. 
 

2º) De acordo com a Procissão de São Pedro: 
 

a) Qual dia da sua realização? ....................................................................................... 

b) Quando ocorreu a primeira procissão? ...................................................................... 

c) Qual  o itinerário? ..................................................................................................... 
 

3º) De acordo com a Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes: 
 

a) Qual dia da sua realização? ....................................................................................... 

b) Por que os pescadores realizam essa procissão? ....................................................... 

c) Qual o itinerário? ...................................................................................................... 
 

4º) De acordo com a Corrida de São Sebastião: 
 

a) Qual o dia de sua realização? .................................................................................... 

b) Onde é realizada? ...................................................................................................... 

c) Qual o objetivo principal do evento? ........................................................................ 
 

5º) Cite antigas adivinhações das festas juninas:................................................................. 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
      

6º) Faça uma análise das festas juninas de hoje, comparada com as festa juninas de  

       antigamente:    

      ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 
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 5.   Carnaval 
 

          O carnaval é a maior festa popular 

do Brasil e também tem uma ligação 

com as comemorações do calendário 

religioso católico. Os seus preparativos 

começam logo após o ciclo natalino e 

vai até a quarta-feira de cinzas, quando 

se inicia o período da quaresma. Período 

do calendário católico destinado à 

penitência, simbolizando, portanto, um 

momento de libertação – significado que 

se incorporou ao carnaval. 

          Famoso no mundo inteiro, o 

carnaval brasileiro é originário do 

entrudo português, um conjunto de 

brincadeiras de ruas em que as pessoas 

atiravam água, farinha, ovos podres e 

fuligem umas nas outras. 

          Trazido para o Brasil, no século 

XVII, o entrudo sofreu influência dos 

carnavais de países europeus, como a 

Itália e a França. A partir do século XIX 

as máscaras, as fantasias e o Rei Momo 

entraram para a festa brasileira. Foi 

nessa época que surgiram também os 

primeiros blocos, cordões, e “corsos” 

desfiles de carros alegóricos. 

          O carnaval ganha força e chega a 

praticamente todas as regiões brasileiras. 

Anos após o repertório musical que 

embala a folia aumenta, ganhando novas 

cantigas e ritmos, como as famosas 

marchinhas. Em 1928 no Rio de Janeiro, 

sai à primeira Escola de Samba, 

chamada “Deixa Falar” – criada pelo 

sambista Ismael Silva, tornando-se mais 

tarde a Escola de Samba Estácio de Sá. 

Do Rio o costume dos desfiles de escola 

de samba se espalha para outras cidades 

e se torna especialmente forte em São 

Paulo. 

          A tradição do carnaval de rua, em 

que todos podem participar, não 

desapareceu. Ele permanece forte no 

Nordeste, principalmente no Recife e 

Olinda, onde se destacam o frevo e o 

maracatu. Em Salvador há Trio-elétrico 

e blocos de rua. Na Paraíba o destaque 

fica com As Muriçocas do Miramar, 

mesmo fora dos dias de entrudo, seduz 

multidão. 

          Em Bayeux começou a 

ser comemorado no início 

dos anos 30, ainda no tempo 

de Barreiras, quando o Major 

Otílio Ciraulo criou o bloco 

ETLeF, sigla da antiga 

Empresa de Tração Luz e Força, mas 

para os integrantes do bloco significava 

“Estamos Todos Logrados e Falidos”. 

Esse bloco saia às ruas e principalmente 

no corso da rua Duque de Caxias, em 

João Pessoa, no carro alegórico, 

ostentando suas críticas e sátiras, 

inclusive ao governo, adotando como 

tema os acontecimentos mais em voga, 

na época. 

          A partir do ano de 1938 surgiu o 

bloco do Clube Recreativo São 

Sebastião que saia às ruas do povoado 

ostentando as cores verde e amarelo, 

levando a frente o extrovertido folião 

Henrique Gomes da Silva, dançando e 

cantando alegremente, contagiando o 

povo.  

          No início dos anos 60 surgiu no 

bairro São Bento a primeira troça 

carnavalesca. O Bafo da Onça, fundado 

por uma jovem de nome Nautília, mas 

conhecida pelos amigos como Suely, 

logo se tornou atração em todos os 

bairros e na Capital, quando já formada 
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 totalmente por homens. A partir daí 

vieram inúmeras troças carnavalescas, 

como a conhecida Xodó da Vovó, 

Mocidade Independente, Batuqueiros 

Unidos da Pedro Ulisses, Batuqueiros 

Unidos de Tambay, dentre outras; 

fazendo de Bayeux nos anos 80 o 

município com a maior quantidade de 

troças carnavalescas do Estado. 

          Essas troças desfilavam em carros 

alegóricos e visitavam residências 

através de um convite anteriormente 

enviado, permanecendo no local por 

tempo determinado, como também em 

concurso de troças com oferta em 

prêmio. O apogeu das troças 

carnavalescas foi tão grande que houve a 

necessidade de se fundar a  LIBAC – 

Liga Independente de Batucadas 

Carnavalescas. 

          Nessa época o carnaval de rua 

ainda seguia o velho costume do mela-

mela. As ruas eram passarelas de 

mateus, chirumbas e travestis 

irreverentes que se vestiam de diversas 

maneiras, criticando ou satirizando 

personalidades da época. 

          Com a chegada dos Índios 

Guanabara, tendo a frente Zé de Mila, o 

carnaval recebeu um brilho especial, 

vindo juntar-se aos ursos irreverentes 

que se distribuíam nas ruas em grande 

quantidade e as escolas de samba que 

relembravam os grandes carnavais do 

Rio de Janeiro. Mas os clubes com suas 

ornamentações e músicas originais de 

carnavais, amanhecia o dia; tornando-se 

o palco principal da festa. O São 

Sebastião Clube Recreativo, Esporte 

Clube São Paulo, Clube São Bento e o 

Esporte Clube de Bayeux, seduziam os 

foliões com suas ornamentações. 

          Era o entrudo das crianças, que 

semanas antes, já anunciavam com latas 

e panelas a chegada do maior festejo 

popular do país, ou vestindo-se de urso 

para angariar dinheiro, numa forma 

alegre de também participas dos festejos. 

          No final da década de 80 surgiram 

alguns blocos que, infelizmente, duraram 

pouco, dentre outros o Caranguejo de 

andança e o Bloco Manguezal, numa 

forma bonita de homenagear a natureza, 

e no ano 2000 o Bloco Maruim, 

ostentando mosquitos irreverentes, mas 

de rápida aparição. 

          Nos anos 90 o carnaval de rua 

desapareceu, as ruas ficaram desertas, os 

foliões começaram a procurar as praias 

do litoral, principalmente Lucena, 

Jacumã e Baía da Traição. O carnaval da 

Bahia e de Pernambuco ganhou fama e 

levou o povo, deixando apenas o folião 

bayeuxense com a esperança do carnaval 

fora de época, a nova mania nacional. 

          Com o passar desse período de 

transição o bayeuxense sente, mesmo 

que lentamente, o ressurgir dos velhos 

carnavais com a fundação do Grupo 

Tradição Popular Zé de Mila, em 15 de 

janeiro de 2000. A Tribo Potiguara, 

através do folclorista Edvaldo Paulino 

(Vavá) e amigos, homenageiam os 

primitivos habitantes de Bayeux, resgata 

a cultura de um povo que se encontra em 

processo de extinção. Os ursos renascem 

com força, participam de concursos e 

formam uma associação com o intuito de 

divulgar e preservar a cultura. A 

aparição do Bloco Maruim com seus 

foliões irreverentes fantasiados de 

mosquitos incentivaram outros blocos, 

mas durou pouco. Mesmo assim, outros 

blocos surgem em diversos bairros e se 
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manifestam em datas diferentes, como: 

Vou na barca, do Centro; Segura o aro e 

Cadê o aro, de Tambay; As atrevidas, do 

Sesi, As descabaçadas, do Jardim São 

Severino, Filé miau, da Imaculada, 

Bloco do gago, do Mutirão e o Bloco do 

Esquisito que começou a animar o 

carnaval de rua no ano de 1999 com 

apenas 80 foliões e hoje conta com mais 

de 1.200 participantes, associação 

registrada e já considerada tradicional 

nos festejos carnavalescos. E algumas 

troças carnavalescas já perambulam 

pelas ruas nos dias de entrudo, induzindo 

outros jovens. 

          No ano de 2005, o folião 

bayeuxense esquece as praias, seduzido 

pelo carnaval local, quando o Rei 

Momo, surge para anunciar o início de 

um novo tempo no carnaval de Bayeux.

 

                                               Vocabulário 
 

    Entrudo – carnaval            Mateus – pessoas mascaradas pelas ruas 

   Repertório – coleção           Chirumba – palhaço de carnaval 

   Crítica – arte de julgar        Travestis – homem vestido de mulher 

   Sátira – censura jogosa       Memória – lembrança 

 

 

 

   

      

 

 

                       

 

                                               

                                                       ATIVIDADES 
 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O carnaval é a maior festa popular do ........................ e também tem ligação com 

as comemorações do calendário religioso ................................................. 

b) Os seus preparativos começam logo após o ......................................e vai até a 

...........................................quando se inicia o período de............................... 

c) O carnaval brasileiro é originário do ..........................................português. Um 

conjunto de brincadeiras de rua em que as pessoas 

atiravam...................,......................,........................e fuligem umas nas outras. 

    

2º) Responda: 
 

a) O que significa LIBAC?...................................................................................... 

b) Cite algumas troças carnavalescas dos anos 80?................................................ 

Troça Mocidade Independente - 1985 

Carnaval no Clube São Paulo 

Carro alegórico de troça carnavalesca - 1985 Troça Xodó da Vovó - 1975 
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c) Quais clubes realizavam festas carnavalescas?................................................... 

........................................................................................................................... 

d) Qual tribo homenageia os aborígines de Bayeux?.............................................. 
 

3º)  Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     (  1  ) Índio Guanabara                     (     ) Ismael Silva 

     (  2  ) Tribo Potiguaras                     (     ) Surgiu no ano 2000 

     (  3  ) Bloco Maruim                         (     ) Edvaldo Paulino (Vavá) 

     (   4 ) Escola de Samba Deixa Falar (     ) Zé de Mila 
 

4º) Comente sobre o ressurgir do carnaval  a partir do ano 2000, depois de um     

     período de transição acontecido na década de 90: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                     

 

                

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Momo (Rei Momo), figura mitológica, filho do sono e da noite, era considerado deus pelos antigos, 

com alçada no campo das burlas e censuras. Em sua representação simbólica, com uma das mãos 

levanta a máscara e segura, com a outra, uma espécie de cetro que termina por uma cabeça grotesca – 

da loucura. Para os carnavalescos, semelhante divindade materializa-se na pessoa de um rei, que 

impera sobre a folia com espírito compreensivo de uma potestade despida de preconceito e disposta a 

aplicar seu mando entre cantos alegres, danças e folguedos nos dias de entrudos. A sombra do Rei 

Momo ostenta-se a rainha com poderes igualmentes efêmeros. 
  

Carnaval de rua nos anos 80 Bonecos gigantes nos anos 80 
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6.   Festa do padroeiro 
 

          A festa do padroeiro de Bayeux, 

São Sebastião é realizada no dia 20 de 

janeiro. É a mais tradicional festa do 

município, pois teve início no ano de 

1925, quando a missa era realizada pelos 

padres que vinham de João Pessoa e 

Santa Rita, e a festa era organizada pelos 

próprios paroquianos com celebração 

especial em novenário e procissão. 

          Mas os festejos profanos com 

parque de diversão, barracas e um 

animado pavilhão erguido defronte a 

capela na rua Ábdon Milanez, vieram 

nos anos 30 (1936), através da Senhora 

Avelina de Aquino 

Mendonça (Foto ao lado). 

Segundo alguns antigos 

moradores, a década de 

30 foi exuberante em 

festa ao padroeiro, 

quando recebia, 

inclusive, pessoas de outros municípios 

para prestigiar os festejos e brigar pelas 

cores azul ou encarnado no pavilhão 

central, servido pelas garçonetes, jovens 

filhas de famílias tradicionais do 

povoado. 

          Em outras épocas as festas tiveram 

o apoio do Padre Almeida que saía 

angariando contribuições em dinheiro, 

acompanhado de jovens da comunidade. 

          No ano de 1962, com a chegada 

do Padre Euzébio, vieram as grandes 

festas, com grandes pavilhões edificados 

ao lado da igreja. A Rua Flávio Maroja 

era tomada por barracas, parque de 

diversão e um animado alto-falante que 

tocava músicas da época e recados aos 

enamorados na voz harmoniosa de Aldo 

Ferreira e outros locutores. 

          No pavilhão central, onde voltou à 

antiga disputa entre o azul e encarnado, 

o leilão do galeto assado chegava a 

preços exorbitantes, disputado 

principalmente por políticos que ainda 

votavam na Rainha da Festa, escolhida 

entre as garçonetes. 

          Enquanto isso era comum 

encontrar o Padre Euzébio caminhando 

entre o povo, cumprimentando e 

abençoando, principalmente os jovens 

“feras” do vestibular que aproveitavam 

os festejos para ostentar suas “carecas”, 

mostrando que entraram na 

universidade. Foi na década de 60 que a 

festa do padroeiro chegou ao auge de 

público e animação. 

          A partir dos anos 80 a festa do 

padroeiro perdeu um pouco seu brilho 

profano, mas continuou alegrando o 

paroquiano com as comemorações 

religiosas. Nos últimos tempos, o parque 

de diversão mudou de lugar, indo se 

estabelecer longe da igreja; onde a cada 

ano diminui as atrações e o povo.  

          Em 2005 volta para o seu lugar 

original, ostentando um belo parque de 

diversão com modernidade e beleza, 

conquistando o povo e resgatando a 

cultura. Mas nos anos seguintes não 

encontra um lugar fixo, mesmo assim 

consegue seduzir multidão para as suas 

noites de festejos. 
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         São Sebastião nasceu em Milão. Mártir da Igreja primitiva. Converteu o Governador de Roma, 

Cromácio, e seu filho Tubúrcio que sofreram o martírio. Chefe de uma Corte Pretoriana em Roma; 

protegia os cristãos, foi denunciado, preso, amarrado a uma árvore e crivado de flecha, salvo por uma 

cristã. Novamente preso e flagelado até a morte, em 288. Defende seus devotos da peste, da fome e da 

guerra. 
 

a.   Padroeiros dos bairros 
 

          Todos os bairros de Bayeux têm o seu padroeiro e cada um realiza sua festa de 

acordo com os seus organizadores e suas características: 
 

          O padroeiro do bairro Baralho é São Pedro, comemorado no dia 29/06. 

          São Pedro, seu nome era Simão, pescador  judeu. Nasceu em Betsaide, na Palestina. Apóstolo de 

Cristo; primeiro Papa. Foi crucificado de cabeça para baixo. Na versão popular é o chaveiro do céu – 

Padroeiro de Roma e dos pescadores. 
 

          O padroeiro do bairro São Bento é o próprio São Bento, comemorado no dia 11/07. 

          São Bento, romano nascido em Nórsia, na Úmbria no ano de 480 e falecido em Monte Cassino, 

em 21 de março de 547. Filho de famílias ricas. Estudou em Roma. Abandonou tudo para ser Monge. 

Fundou o primeiro Mosteiro da Ordem, em Nicovaro, onde morreu. Escreveu um livro REGRA. Em 

1958 foi proclamado Pai da Europa e Patrono do Ocidente. Biografado pelo Papa Gregório Magno. 

Protege as pessoas das cobras venenosas. 
 

          O padroeiro do bairro Sesi é o próprio São Sebastião, comemorado 20/01. (vide Bayeux). 
 

          O padroeiro do bairro Brasília é São Vicente de Paula, comemorado no dia 27/09. 

          São Vicente de Paula nasceu em Pony, Gasconha, na França, a 24 de abril de 1581. Ordenou-se 

sacerdote em 1600. Vendido como escravo na Tunísia, e libertado em 1607. Fundou comunidades 

religiosas de leigos, as Irmãs da Caridade ou Irmãs Vicentinas, uma comunidade de padres, os 

Lazaristas. É patrono das Conferências Vicentinas, fundada por Frederico Ozanam. Faleceu a 27 de 

setembro de 1660, com 85 anos, canonizado em 1737, protetor dos presos. 
 

          A padroeira do bairro Imaculada Conceição é a própria Imaculada, comemorada 08/12. 

          Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Imaculada Conceição que foi concebida sem o pecado 

original, segundo a Igreja Católica Romana era Filha de Ana Maria e esposa de José, o carpinteiro. Mãe 

do menino Jesus a quem dedicou sua vida como serva do senhor. 
 

        A padroeira do Conjunto Tambay é Nossa Senhora Aparecida, comemorada em 12/10. 

         Nossa Senhora Aparecida, representada por uma imagem negra que foi recolhida no início do 

século XVIII, na rede de alguns pescadores, no rio Paraíba, em São Paulo. Em 1930, o Papa Pio XI 

declarou-a Padroeira Universal do Brasil. 
 

          A padroeira do bairro Alto da Boa Vista é Santa Terezinha, comemorada em 03/10. 

          Santa Terezinha, Tereza Martins, nome de batismo; Tereza do Menino Jesus, nome adotado no 

Carmelo. Nasceu em Alençou, na França, a 02 de janeiro de 1873 e faleceu aos a 30 de setembro de 

1897. Aos 15 anos de idade, em 1888, entrou na clausura da Ordem das Carmelitas Descalças, em 

Lisieux, onde passou nove anos, até sua morte aos 24 anos de idade. Foi proclamada DOUTORA da 

Igreja pelo Papa João Paulo II, em homenagem ao seu centenário de morte. Patrona dos Missionários. 
 

       O padroeiro do bairro Jardim São Severino é o próprio São Severino, comemorado em 08/01. 

       São Severino nasceu em Roma no ano de 410 e faleceu no ano de 482. Era chamado O Apóstolo 

da Nórcia. O Profeta foi vidente no plano humano. Suas relíquias são veneradas em Nápoles. 
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          O padroeiro do bairro São Vicente é o próprio São Vicente, comemorado em 27/09. 
 

          O padroeiro do bairro Jardim Aeroporto é São Pedro, comemorado em 29/06. 
 

          O padroeiro do bairro Rio do Meio é o Sagrado Coração de Maria, (sábado após o 2º Domingo 

de Pentecoste), festejado em novembro. Tradicionalmente algumas famílias católicas conservam na 

parede da sala de visita um quadro com a estampa do Coração de Jesus e de Maria. Era feita por um 

padre a entronização. O culto ao Sagrado Coração de Maria data do século XVIII e foi difundido pelos 

jesuítas. 
 

         O padroeiro do bairro Mutirão/Mário Andreazza é São João Batista, comemorado em 24/06.  

         São João Batista era filho de Zacarias e Isabel. O casal não tinha filho porque Isabel era estéril e 

ambos já estavam velhos, mas Deus fez o milagre e ela concebeu o menino. João Batista cresceu e se 

aperfeiçoou espiritualmente. Percorreu toda região ao longo do Rio Jordão, onde batizava o povo, foi lá 

que também Jesus recebeu o batismo. Perseguido e preso pelo Rei Herodes, depois de decapitado, a sua 

cabeça foi exibida numa bandeja. Conta à lenda que a fogueira de São João teve sua origem na noite do 

nascimento do santo, para anunciar a sua prima Maria, o nascimento do filho. 

 

                                               Vocabulário 

    Desmembrada – originada                        Leilão – venda pública 

   Angariando – aliciando, pedindo              Exorbitante – excessivo 

   Contribuições – doações                           Paroquianos – que habita na paróquia 

    
 

                                                        ATIVIDADES 
 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) A festa do padroeiro de Bayeux, ...........................é realizada no dia...................... 

b) É a mais tradicional festa do município, pois teve início no ano de ....................... 

c) Nessa época os padres vinham de .....................e...................para celebrar a missa 
 

2º) Responda: 
 

a) Quais as décadas de maior animação da Festa do Padroeiro?............................. 

b) Qual padre saía angariando fundos para realização da festa?............................. 

c) Qual padre caminhava pela festa entre os paroquianos?.................................... 

d) Quem organizava a festa na década de 30?......................................................... 

 

3º) Comente sobre a Festa do Padroeiro de Bayeux, atualmente: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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7.   Festas populares cívicas 
 

          As festas populares cívicas são realizadas com o objetivo de induzir a população 

ao civismo com o resgate e exaltação aos feitos históricos e heróis do passado, com isso 

desenvolver a autoestima e confiança no futuro. 

         Estas comemorações cívicas demonstram a solidariedade do povo com a tradição e 

o desenvolvimento. Unir o povo nas aspirações e nos ideais, nas simpatias e nos 

dissabores, extirpando do povo o espírito de união. 

         Porque o civismo é o sentimento radical pelo qual o homem se prende, para todo e 

sempre, a terra em que nasceu, devotando-lhe pelo trabalho, que a melhora e 

engrandece, sacrificando-se por ela, incondicionalmente, para honrá-la e defendê-la. 

       As principais e mais comemoradas festas populares cívicas de Bayeux são: o desfile 

cívico de 7 de setembro, que comemora a independência do Brasil, a emancipação 

política, que comemora a independência política de Bayeux e a festa da denominação, 

que comemora a mudança do nome de Barreiras, para Bayeux. 
 

a.   A festa do 7 de setembro 
 

          O desfile cívico de 7 de setembro 

que comemora a independência do Brasil é 

tradicionalmente realizado em Bayeux no 

domingo anterior ao 7 de setembro, pela 

manhã, desde o ano de 1961. Mas há dois 

anos essa tradição foi quebrada, vindo 

acontecer no domingo depois do 7 de 

setembro. 

          No período de Barreiras já se 

realizava o desfile cívico com as poucas escolas do primário 

existentes. A Colônia dos Pescadores, principal órgão da 

época, era quem organizava os festejos e induzia seus alunos 

e os alunos das outras escolas ao civismo. 

         Com a emancipação política e o aumento do número 

de escolas vieram os grandes desfiles cívicos. 

            Na tradicional passarela, av. Liberdade, as escolas desfilavam ao som das bandas 

marciais de outras cidades que também puxavam as associações filantrópicas e os 

veteranos da Segunda Guerra Mundial.                                                                                        

          Cada escola exibia seus trajes, suas cores e seus temas cívicos com críticas ou 

elogios a fatos atuais ou históricos. O civismo exalava através de semanas de ensaios e 

confecção de artefatos mostrados na avenida, onde se via em cada rosto jovem o 

patriotismo orgulhoso de amor e respeito à pátria, em batidas fortes no pé e no balançar 

firmes das mãos.  E ao passar defronte do palanque, no local da atual prefeitura, 

fervilhava o sangue quente da independência. A década de 60 foi marcada pelos belos 

desfiles do Colégio Comercial Clodomiro Leal e o pioneirismo da banda marcial da 

Desfile cívico - 1965 

Desfile cívico - 1989 

Desfile cívico - 1962 
Desfile cívico - 1964 
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Escola Particular Senhor do Bonfim, que mesmo pequena exaltava o civismo, quando 

duas vezes o desfile foi realizado na rua Flávio Maroja. 

          Na década de 70 surgiu a disputa pela perfeição, pelos trajes mais criativos e pelos 

temas mais originais. Os jovens estudantes defendiam suas entidades educacionais com 

civismo e autoestima, mesmo não existindo prêmios para vencedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          As escolas particulares, principalmente, arrancavam aplausos na passarela da 

avenida, mas a época foi marcada pela estreia do desfile exuberante exibido pelo 16º 

RCMec, tornando-se tradicional nas comemorações cívicas, e a beleza estonteante do 

“pelotão elétrico” ostentado pelos alunos do Colégio Estadual de Bayeux, propriamente 

no ano de 1974. 

         Foi a partir da década de 80 que as escolas particulares criaram suas próprias bandas 

marciais. Cada uma com sua característica própria, do erudito ao popular; trouxeram ao 

desfile cívico de Bayeux, beleza e harmonia, marcando dessa forma, uma época. 

          Nos anos 90 com os estudantes sem obrigação de marchar, o desfile cívico perdeu o 

brilhantismo de outras épocas, mas surgia nas crianças o civismo infantil que com a graça 

do seu patriotismo encantava a passarela. 

          Foi a época do aumento na quantidade de escola da rede municipal de ensino e 

foram elas que marcaram o período com seus temas extravagantes, de alerta a 

comunidade, como: Fome, Pobreza, Seca, Analfabetismo, Discriminação, etc. 

           No início do século XXI o civismo foi exibido em forma de autoestima pela terra, 

pelo berço de origem ou adotado, quando as escolas municipais em união, fixaram seus  

desfiles num só tema: Bayeux. E baseado no livro “Bayeux seu povo sua história” 

desenvolveram, cada uma a sua maneira, uma etapa da história da cidade e levaram ao 

público suas memórias.  Continuando na mesma autoestima, no ano de 2005, as escolas 

exaltaram seus patronos, levando para passarela fotos e biografias de ilustres figuras 

históricas.        

          Esse início de década foi marcado pela criativa ideia de se formar uma banda 

municipal, trazendo para a avenida cívica jovens de escolas públicas, realizando um 

sonho até então reservado as escolas particulares. 

          O desfile cívico deve ser preservado, a independência do Brasil não pode ser 

esquecida, porque os atos cívicos contribuem para o patriotismo de um povo. 

Desfile cívico - 1989  

Desfile cívico – 2004 

Desfile cívico - 2000 
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b.   A festa da emancipação política 

 

          Comemorar a emancipação política de uma cidade é 

festejar o início do caminhar de liberdade. É na verdade a 

fundação do município, pois ele recebe um dirigente, 

representantes do povo na câmara, uma comarca e seus 

símbolos cívicos. E antes da emancipação política, Bayeux 

era apenas um local de passagem com destino ao interior, apresentando-se como distrito 

de Santa Rita. 

         O dia 15 de dezembro representa a independência de Bayeux, por isso deve ser 

comemorado com festa, com civismo e autoestima, porque nossa cidade é nossa casa e a 

nossa casa devemos amar e respeitar. 

          É, portanto, um momento de reflexão, de analisar o que foi feito no passado e o que 

podemos fazer para o futuro, engrandecendo e exaltando suas divisas para o mundo. 

          No caminhar de sua história a emancipação política de Bayeux vem sendo 

comemorada de diversas maneiras. Por um tempo foi acalentada com hinos cívicos, 

outros tempos foi despertadas com fogos. Outras vezes brincou com as danças e os 

folguedos folclóricos. Algumas vezes chorou esquecida, outras vezes recebeu bolo do 

tamanho de sua idade. Já foi cantada em prosas e versos, exaltada pelos seus rios, matas e 

manguezais, e usada para monografias de universitários. 

          No ano de 1999, ao completar 40 anos, recebeu de presente sua história registrada 

em livro; no ano de 2002, um livro registra sua história política; no ano de 2006, Bayeux 

ganha de aniversário um livro didático para uso nas escolas, a partir do ano de 2007, 

visando a autoestima dos seus estudantes e professores, através de um conhecimento mais 

profundo de sua história, geografia e cultura. 

          Mas, Bayeux quer mais, quer comemorar seu aniversário com um povo que a ame 

de verdade, que faça do dia 15 de dezembro a maior data do calendário municipal. 

Portanto não pergunte: O que Bayeux pode fazer por você e sim o que você pode fazer 

por Bayeux. 

 

c. A festa da denominação de Bayeux 
 

            Bayeux foi denominada através 

do Decreto de Lei nº 454, de 20 de junho 

de 1944, mas a solenidade oficial foi 

realizada em 14 de julho, tornando-se o 

Dia da Denominação de Bayeux, 

escolhido por ser a data maior da França, 

quando o jornal “A União” publicou na 

manhã de sexta-feira, na primeira página 

do jornal, a grande manchete: “Renasce 

à França na libertação de Bayeux”.Para 

a solenidade foi erguido um palanque na 

Praça 06 de junho, onde discursaram 

diversas personalidades civis e militares. 

O dia foi proclamado feriado, com trens 

e ônibus especiais, transportando 

estudantes e famílias de João Pessoa, e 

de Santa Rita chegou uma grande 

passeata, vindo a ser comemorado, anos 

após anos, até 1959. Depois da 

Emancipação Política de Bayeux, a data 

foi muitas vezes esquecida, a praça foi 

várias vezes reformada, mudaram o 

nome da escola, derrubaram a estação 

Festa da Emancipação Política – 15/12/86 
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ferroviária e desapareceram os cinco 

quilos de areia. 

        Mas em 2011, através do Instituto 

Histórico e Geográfico de Bayeux esta 

tão importante data foi resgatada. O 

Instituto reviveu o dia 14 de julho de 

1944 nos mínimos detalhes: local, dia, 

hora e pronunciamentos realizados pelos 

personagens da história. Os sócios 

efetivos foram os atores e as crianças da 

Escola Senhor do Bonfim cantaram o 

Hino Oficial da França. (Abaixo)       

                                 

                                        Vocabulário 

Induzir – instigar          Dissabores – mágoas     Extirpando - extraindo                         

Aspirações – desejos    Entidade – existência     Criativo - criador                           
   
 

                                                  ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) As festas populares cívicas são realizadas com o objetivo de induzir a população 

ao .........................com o resgate e exaltação aos feitos .................. 

e...........................do passado. 

b) O desfile cívico de 07 de setembro que comemora a ........................................ 

é tradicionalmente realizado em Bayeux no...........anterior ao 07 de setembro. 

c) O dia 15 de dezembro representa a ...........................................................por 

isso deve ser comemorado com festa. 
 

2º) Cite o que marcou o desfile de Bayeux nas respectivas décadas: 
 

Década de 60: .................................................................................................... 

Década de 70: .................................................................................................... 

Década de 80: .................................................................................................... 

Década de 90: .................................................................................................... 
 

3º)  O aniversário de Bayeux já  foi comemorado de várias maneiras. Dê  exemplos: 

     .................................................................................................................................. 
 

4º) Comente sobre a festa da denominação de Bayeux, dando sugestão: 

     .................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................. 

Coral da Escola 

Bonfim 

cantando o  

Hino da França 

Entrega dos 

5 quilos 

 de areias 

francesas 
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8.   Eventos 
 

          Eventos são acontecimentos 

comemorados com festa ou festas para 

comemorar um acontecimento. 

Independente da causa faz sucesso com a 

ocorrência que produz sensação, 

tornando-se tradicional. 

          Diversos eventos são realizados no 

município de Bayeux. Alguns 

relacionados com esporte, folclore, datas 

cívicas, datas religiosas, etc. Mas, 

alguns, mesmo com a participação 

simbólica ou originaria desses fatos, ou 

até mesmo pela sua importância diante 

da sociedade, podem ser considerados 

como eventos independentes, por isso 

relatados num capítulo à parte, como: 

Caranga-fest, Love ao fusca, 

Competição de canoas, Concurso de 

poesia, Concurso de miss, Concurso de 

dança, Lançamento de livro, Festa da 

cultura, Circos, dentre outros. 

Alguns desses eventos são antigos, 

outros vem surgindo a partir de 2005, 

como: a Casa da Cultura, Festival da 

Canção e Fim de tarde com arte.

 

a.   Caranga-fest 

 

          O Caranga-fest, festival do 

caranguejo, surgiu da ideia de se criar 

um grande evento que servisse de alerta 

e reflexão à população, visando a 

consciência da preservação ambiental 

das espécies vegetais e animais, pois 

cada vez mais, vem sendo ameaçada de 

extinção por conta da devastação 

desenfreada dos manguezais. 

          Com este objetivo logo se tornou a 

maior festa gastronômica da cidade e, no 

terceiro evento realizado já fazia parte 

do Calendário Estadual e Nacional de 

Eventos Gastronômico do Ministério da 

Cultura. Gastronômico porque existe, 

principalmente em função do 

caranguejo. 

          Foi criado no ano de 1997 e 

escolhido o mês de agosto por ser a 

época posterior à desova e assim não 

ameaçaria o círculo reprodutivo do 

caranguejo. 

          De acordo com o projeto o evento 

seria realizado em uma das ruas do 

município, mas devido à falta de 

estrutura o primeiro festival foi realizado 

no Clube São Paulo. E para a grande 

inauguração do Caranga-fest foram 

confeccionados: boné, camisa e caneca, 

trazendo estampada a imagem do 

mascote do caranguejo, símbolo que 

logo encantou o folião.  

         A partir daí o 

festival passou por 

diversos lugares, 

como o aeroporto 

(1998) e a praça da 

alimentação (1999), 

até se fixar como 

evento de tradição no 

bairro Sesi a partir de 

2000, quando o mascote caranguejo, 

depois de homenagear o aeroporto, 

surgindo em um avião com sua caneca 

na mão, aparece de óculos com sua 

inseparável caneca, simbolizando a 

jovialidade. Mas não ficou por aí, o 

irreverente mascote em outra 

oportunidade chegou com os olhos azuis 

ostentando um gracioso chapéu verde, 

homenageando o mangue. 
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          Começou com uma aglomeração 

de três mil pessoas, passando para 

quinze mil no quarto festival, daí a 

cinquenta mil pessoas na sétima 

realização no ano de 2003, quando os 

festejos foram realizados em três dias, de 

05 a 7 de setembro. O oitavo Caranga-

fest foi realizado nos dias 02, 03 e 04 de 

setembro, no pátio de eventos, por trás 

da Prefeitura Municipal. 

          Portanto, com o decorrer dos anos 

o Caranga-fest foi se modernizando e se 

aperfeiçoando na arte de atrair multidão. 

Vieram os banheiros químicos, a 

segurança da Polícia Militar, corrida de 

caranguejo, parque de diversão, praça de 

artesanato e telão. 

          Do pequeno festival com bandas 

locais, surgiram as grandes atrações com 

bandas de outros Estados. Como também 

os mais variados pratos a base de 

caranguejo, como: patota, pirão, 

ensopado e casquinho de caranguejo.        

          Mas a alegria contagiante do 

público supera as expectativas quando 

na escolha da Garota Caranga-fest. 

Jovens da comunidade viram 

celebridades nos dias do evento, como: 

Priscila Araújo que ganhou uma 

passagem para Salvador (Ba), Kaliny 

Simone que valorizou de forma especial 

à reciclagem no seu traje típico, Waléria 

Ribeiro da Silva, Vanessa Mendonça, 

Mara e Laiane. 

          O Caranga-fest se iguala aos 

grandes carnavais fora de época do 

Estado. Grande na estrutura, grande na 

organização e grande na vontade do seu 

povo, que através dos camarotes ou 

como transeuntes na praça da folia, vibra 

com as atrações que surgem a cada ano e 

as apresentações irreverentes no grande 

palco central. 

          O Festival do Caranguejo, 

principal e único evento no gênero 

realizado no município, que já faz parte 

do calendário cultural do estado.  

          O sucesso do Caranga-fest está 

atribuído a dois fatores importantes: O 

primeiro se refere à gastronomia do 

caranguejo e o segundo ao incentivo e 

apoio dos patrocinadores. 

          O município de Bayeux foi 

considerado entre os anos de 1996 e 

2000, conforme boletim do IBAMA; 

como o maior produtor de caranguejo 

uçá da Paraíba, o que lhe deu condição 

para realizar esse evento, sem esquecer 

as grandes produções de caranguejo 

entre as décadas de 20 e 50. 

          O apoio das empresas para a 

realização do evento é de fundamental 

importância, pois demonstra a visão 

cultural e o respeito às manifestações 

culturais da cidade, como: Cipatex; 

Citeco; Banco do Nordeste; Iglu 

Refrigeração; Construtora Heza; Tambay 

Motor; Nordece; Brascorda; Penalty; 

Pbgás; Peteca; Cirla,  Guanabara e 

Pandel dentre outras. A memória cultural 

de um povo se eleva nas tradições e o 

esquecimento dos seus eventos, 

interrompe o desenvolvimento cultural. 

Infelizmente alguns executivos faz isso. 
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b. Festival do fusca 
 

          O Festival do Fusca, conhecido 

carinhosamente como “Love ao Fusca”, 

surgiu no ano de 1994. A ideia partiu do 

jovem Gilvam Quirino que organizou o 

festival e vem a cada ano superando as 

expectativas. 

          É uma carreata que reúne centenas 

de velhos e novos fuscas, enfeitados de 

diversas maneiras, onde surge a 

criatividade dos seus proprietários, 

inclusive carros transformados em 

caranguejos; enaltecendo uma das 

maiores produções das espécies 

marinhas da terra. 

          No primeiro ano do festival, 

quando a carreata percorria as principais 

ruas do município, participaram cerca de 

cem fuscas; e esse número aumenta a 

cada ano, chegando a 2003 com uma 

participação de mais de 300 carros, 

superando na criatividade e irreverência 

do festival, compactuando com a ideia 

do seu criador. 

          No ano de 1997 o Love ao Fusca, 

inteligentemente, juntou-se ao Festival 

do Caranguejo e daí por diante a carreata 

teve como ponto final do desfile o local  

de concentração do Caranga-fest, onde 

fica o palanque central do evento, 

barracas, parque de diversão etc. Isso 

depois de percorrer as principais ruas da 

cidade. 

          Com a união desses dois festivais, 

Bayeux passou a ter um dia inteiro de 

festa. Durante o dia a irreverência do 

Love ao Fusca e a noite a descontração 

do Caranga-fest. Mas o último Love ao 

fusca (2005) foi realizado no domingo 

posterior ao Caranga-fest, quebrando 

uma tradição. 

          Diversos prêmios são ofertados 

para as diversas categorias, como: o 

fusca mais velho; o mais criativo etc. 

Porém, o importante é a participação da 

população, buscando o civismo e a 

autoestima pela terra. 

          Esses dois festivais, unidos no 

mesmo objetivo, enaltecem a cultura de 

Bayeux e se tradicionaliza na força dos 

seus organizadores e na aceitação do seu 

povo, pois a perpetuação dos eventos 

valoriza a tradição da cultura. 

           Mesmo assim, algumas vezes, 

eles não são realizados. 

                                             

 

 

                                      Vocabulário                                                                                                                                                       
 

 Devastação – destruição     Celebridade – fama                   

 Folia – divertimento           Folião – carnavalesco        

Transeuntes – pessoas na rua    
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                                                   ATIVIDADES 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Caranga-fest ou ............................................surgiu da ideia de se criar um grande 

evento que servisse de ............................e.........................à população. 

b) Foi criado, portanto, visando à consciência da preservação .......................das 

     espécies ..............................e ............................ 

c) O ecossistema de Bayeux vem sendo ameaçado de extinção por conta da 

.....................................desenfreada dos manguezais. 
 

2º) Responda: 
 

a) Por que foi escolhido o mês de agosto para realizar o Caranga-fest? 

.................................................................................................................................... 

b) Quem é o mascate, símbolo oficial do Caranga-fest?................................................ 

c) Onde foi realizado o primeiro Caranga-fest?...................................................... 

d) Como é conhecido carinhosamente o Festival do Fusca?.......................................... 

e) Quando surgiu e quem criou o Festival do Fusca?.................................................... 
 

3º)  De acordo com o traje, como o mascate homenageou: 
 

      O aeroporto: ........................A jovialidade.........................O mangue................. 
 

4º) Assinale o que se pede: 
 

a) Gastronomia do Festival do Caranguejo: Patota   milho  pirão   bolo  ensopado  
 

b) Brindes confeccionados para os foliões: Boné sapato camisa luvas  caneca  garrafa 
 

c) Locais onde foram realizados o Caranga-fest: 
 

Clube São Paulo   Clube São Bento  Aeroporto  RCMec   Praça da Alimentação                
 

5º) Comente sobre a falta do Festival do Caranguejo em determinadas épocas: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

      

 
 

 

 

O Bloco Caranguejo de Andança começou sair às ruas no ano de 1994, no bairro São Bento e a partir 

desta data, a cada ano, superava as expectativas. Visava o resgate do carnaval de rua e como era um 

bloco ecológico, alertava a população sobre a preservação do meio ambiente, valorizando o meio de 

vida da população ribeirinha; com um carnaval onde todos participassem de forma organizada. No 

ano de 1997 saiu no dia sete de fevereiro com concentração a partir das 19,00 horas, no contorno da 

entrada da cidade. Ostentava um carro, abre alas, com um caranguejo gigante, os foliões com camisas 

identificadas, expondo ainda os estandartes dos anos anteriores. 
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c.   Competição de  canoas 
 

          A Competição de canoas vinha 

sendo realizada sempre na semana do 

meio ambiente e mesmo sendo uma 

competição tinha o objetivo de promover 

a integração dos pescadores e 

conscientização da importância da 

preservação do mangue.                    

          Foi um evento novo, mas muito 

bem recebido pelos pescadores, pois 

tiveram a oportunidade de mostrar seus 

dotes olímpicos e ganhar prêmios, bem 

recebido pela população que teve a 

oportunidade de conhecer de perto suas 

belezas naturais e assistir um evento de 

beleza e descontração, torcendo ou não 

pelos seus favoritos. 

          A primeira competição foi 

realizada no mês de junho do ano de 

1997, atraiu cerca de 50 pescadores que 

realizaram o percurso do Porto do 

Moinho até a antiga ponte Sanhuá. 

          No ano de 1998 o percurso passou 

a ser do Porto do Capim, passando sob a 

ponte Sanhauá em direção à nova ponte, 

chegando novamente à ponte Sanhauá, 

fazendo um percurso de oito 

quilômetros. 

          A última competição ocorreu no 

ano de 2001, quando recebeu pescadores 

das comunidades circunvizinhas e atraiu 

mais de 50 mil pessoas que se 

acomodavam sobre a ponte ou às 

margens do rio Sanhauá.  

          Os pescadores vencedores 

recebiam prêmios e Bayeux aproveitava 

suas belezas naturais para promover o 

turismo, fazendo valer o título de 

“Cidade do Ecoturismo”.    

          A Competição de canoa é um 

evento do município de Bayeux, um 

evento que acontece também em 

diversas cidades do Brasil e do mundo. 

Esse evento em Bayeux incentiva os 

pescadores, apóia e coopera nas suas 

aspirações, tornando-se, principalmente, 

uma atração turística para uma cidade 

que deseja mostrar seu potencial 

turístico através da ecologia. 

    

 

d.    Concurso Literário de Poesia 

 

          No dia 06 de junho de 2003 foi 

realizada no auditório do CEFOR a festa 

de premiação do 1° Concurso Literário 

de Poesia e Redação, Prof° José Mendes 

da Silva Neto. Foi promovido pela 

Biblioteca Pública Municipal, foram 

inscritos 151 trabalhos com o tema 

“Bayeux”, sendo 52 das escolas 

municipais, 32 das 

escolas estaduais e 41 

das escolas particulares.  

    Além dos prêmios em 

dinheiro: R$ 100,00 – 

R$ 50,00 – R$ 25,00, 

respectivamente, 

receberam os livros: 

Bayeux seu povo sua 
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Historia – Ascensão e Resistência do 

(P)MDB e o líder Lourival Caetano em 

Bayeux – Globalização da Miséria na 

América Latina (Manoel Barbosa Filho).    

Como também foram premiados, com 

esses livros, os dez primeiros colocados, 

tanto em poesia quanto em redação, no 

total de 52 livros doados pelo escritor 

Ariosvaldo Alves de Oliveira. 

             Outros concursos estão 

acontecendo no município, realizados 

por vários órgãos, tanto público quanto 

privado; dando sequencia a essa ideia 

brilhante em prol do desenvolvimento 

cultural. 

 

 

e.   Lançamento de livro 
  

          Lançamento de livro é um dos 

eventos que mais acontece na cidade 

atualmente, pois depois do lançamento 

do primeiro livro histórico do município, 

realizado no dia 15 de dezembro de 

1999, lançado no auditório do Fórum de 

Bayeux, muitas coisas mudaram. 

          O livro: Bayeux seu povo sua 

história, do historiador Ariosvaldo Alves 

de Oliveira, foi o pioneiro e daí abriu 

passagem para outras várias obras. 

          Mas a efervescência cultural veio 

mesmo a acontecer depois da fundação 

do Instituto Histórico e Geográfico de 

Bayeux, em 15 de Novembro de 2008, 

pois  todos os anos no dia do aniversário 

do órgão diversos livros dos seus sócios 

efetivos são lançados e até mesmo de 

pessoas que não fazem parte da entidade. 

       Como exemplo podemos citar que 

em 2010 foram lançados 11 obras, em 

uma noite de gala para os apaixonados 

pela literatura, colocando Bayeux no 

grupo das cidades consideradas berços 

de culturas. 

 

                                                         

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                             Vocabulário 

Conscientização – saber que existe     Descontração – descanso    

Preservação – ato de preservar           Pioneiro – percussor 

Circunvizinhas – estar em volta         Símbolo - significativo                                 

Percurso – caminho, itinerário           Solene – cerimônia pública 

                                               

Na foto anterior o jovem Cremilson  José F. Oliveira 

recebendo o prêmio de primeiro lugar  (poesia). Prof. 

Ariosvaldo e a Secretária de Educação Rosinete 

Alexandre da Silva - 2003 - 

Lançamento do 1º livro histórico  

de Bayeux – 15/12/1999 

IHGB – Lançamento de livros 

Local; Rotary Clube 

Flagrante do dia do lançamento de 11 livros – 15/11/2010 
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                                                         ATIVIDADES 
 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) A competição de canoas era realizada na semana do ........................... .com o 

objetivo de promover a integração dos ............................ e a conscientização 

da importância da preservação do mangue. 

b) A primeira competição foi realizada no mês de ...................do ano de............. 

          Atraiu cerca de ........................pescadores, que realizaram o percurso do     

          Porto........................ até a ponte Sanhauá. 

c) A última competição ocorreu no ano de ...................quando recebeu     

      pescadores das comunidades circunvizinhas e atraiu mais de ............pessoas.     
      

 2º) De acordo com o Concurso Literário de Poesia: 
 

a) Qual o dia e onde foi realizado?................................................................................ 

b) Qual o nome oficial do concurso?............................................................................. 

 

3º) Complete as lacunas: 
 

a) No dia 15 de dezembro de 1999 foi lançado no auditório do.................de Bayeux 

o livro:................................................................................................................ 

b) No dia 15 de Novembro de 2008 foi fundado o.................................................. 

............................................................................................................................ 
 

4º) Comente sobre a importância dos eventos culturais para o desenvolvimento e a    

     autoestima de um povo: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

      
 

 

 

 

 

 

 

No dia 09 de janeiro de 2003 foi fundada a ACFMPB – Associação Comunitária dos Fretistas dos 

Mercados Públicos de Bayeux. A entidade sem fins lucrativos tem a finalidade de promover, estimular 

e ajudar na organização, ordenamento e uma boa prestação de serviço aos usuários dos mercados 

públicos de Bayeux. Dentre outros diversos objetivos, oferece aos fretistas cursos profissionalizantes 

com o desenvolvimento de atividades educativas, esportivas e culturais. A sua diretoria tem mandatos 

de quatro anos sem remuneração, seguindo, cada membro, suas atividades baseadas no estatuto da 

associação e fiscalizados por um órgão fiscalizador. São cidadãos empenhados no progresso 

econômico e cultural de jovens, buscando a autoestima e o profissionalismo. 
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f.   Concurso de urso 
 

          Os ursos do carnaval não 

desapareceram, apenas se camuflaram 

esperando a oportunidade de ostentar 

seus trajes irreverentes e suas danças 

originais, pois mesmo considerados por 

alguns como vagabundos que não tem o 

que fazer e aproveita o carnaval para 

ganhar dinheiro fácil, uniram-se e 

criaram uma associação para preservar a 

cultura e o respeito do público. 

         Foi com esse objetivo que a 

Ideltone R By (SAC) PB Shou, através 

do Projeto Preparação dos Voluntários 

criou o Concurso de Ursos de Bayeux, 

chegando ao seu segundo ano com a 

realização no Acústico Bar na av. 

Liberdade, no dia de carnaval. 

          No 1° Concurso de Urso de 

Bayeux, em 2003, participaram três 

grupos: Urso da Vovozinha, Unidos de 

Tambay e Urso Americano. Foram 

julgados por pessoas do meio cultural do 

município os trajes do urso, dança do 

urso, traje dos batuqueiros, a batucada e 

a chirumba. Ganhou o primeiro lugar o 

Urso da Vovozinha, segundo lugar, 

Unidos de Tambay e terceiro lugar, o 

Urso Americano. 

          No 2° Concurso de Urso de 

Bayeux, em 2004, quando participaram 

quatorze grupos, ganhou o primeiro 

lugar o Urso Trovão; em segundo, Urso 

da Vovozinha e em terceiro, Urso 

Ninguém Segura. 

          A parte mais interessante do 

concurso acontece uma semana depois, 

quando todos os ursos se reúnem e saem 

da sede do urso vencedor, caminhando 

em pândegas pelas ruas do município. 

          Esse concurso já conhecido em 

outros municípios veio contribuir para o 

ressurgir do carnaval local, pois, mesmo 

com dificuldade, têm contribuído com a 

continuidade da cultura local, tornando-

se com o tempo um evento municipal. 

          . 

g.   Concurso de Dança 
 

          A dança sempre esteve presente no desenvolvimento cultural 

do município de Bayeux. Diversos grupos surgiram em diversas 

épocas, alguns permaneceram, outros continuaram persistindo, 

mesmo sem apoio e aceitação da população que ainda não valoriza a 

dança como nos grandes centros. Dentre outros: A Caravana de Dublagem do Pop Show 

By; Dançarinos e cantores de Chico (Francisco Gonzaga de Sousa); Show do Nordeste e 

Show da Xuxa preta, de Isac Silva; Caravana de Dublagem de artistas consagrados, 

criada por Dona Maria de Lourdes do Porto do Moinho e a Caravana Sac (Só o amor 

constrói), de Ideltoni Ribeiro; como também o Grupo de Dança Moderna e Quente no 

Quente de Júlio César e a CIA de dança Mamolengo de Carlos Antônio Gomes de Lima, 

Fundada em Junho de 2005 no Conjunto Mário Andreazza. 

          Com o objetivo de firmar a dança como um evento popular e contínuo no 

município, um dos maiores apoiadores da cultura local, Ideltone R. Soares, criou o 1º 

Concurso de Dança do município e veio a ser realizado no dia 26 de setembro de 2004.  

CIA de Dança Magia do Swing 
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O Daykiri, situado na Av. Liberdade, recebeu cinco grupos de dança que se apresentaram 

e brilharam pela originalidade e autoestima dos seus participantes. 

            Nesse primeiro concurso ganhou o primeiro lugar a 

Companhia Só Swing do Mutirão, pelo alinhamento, simpatia, 

alegoria e sincronia; fundada em 30 de junho de 2002. O 

segundo lugar ficou com a Companhia Só Quebrança do bairro 

Mutirão, pela maneira triunfal da chegada e da saída, como 

também a simpatia e passes sincronizados, fundada em 24 de 

abril de 2002. Participaram também a Companhia Dancarte do 

bairro São Bento, ostentando um magnífico trabalho de 

maquiagem, fundada em 10 de julho de 2004; a Companhia 

Tornad Dance do bairro Imaculada, exibindo uma perfeita 

performance individual e a Companhia Magia do Swing do 

bairro São Vicente que sensibilizou o público com um ato 

teatral dramático e atual, acoplado na apresentação; fundada em 11 de abril de 2004. 

          A dança talvez ainda não consiga seduzir o público bayeuxense, mas o primeiro 

passo foi dado com brilhantismo, com coragem e determinação; resta agora a sua 

continuidade, ano a ano, para que se torne um evento anual e tradicional e que os 

organizadores não se deixem abater pelos obstáculos, como aconteceu com outros 

organizadores do passado, pois conforme pesquisa esse evento já foi realizado em outras 

épocas. 

         Esse evento é de fundamental importância, pois enquanto esses jovens dançam, 

gastam suas energias, preenchem o espaço ocioso, surgindo como um preventivo para a 

marginalidade. 
 

h) Concurso de Miss 
 

          O concurso de miss já encantou e transformou a vida de muitas 

jovens brasileiras. Em diversas épocas e de diversos lugares do Brasil 

surgiram jovens que além de encantar as passarelas brasileiras, encantaram 

as passarelas do mundo. 

          A eterna Miss Brasil Marta Rocha continua sendo uma celebridade, 

como também Vera Fischer que continua encantando através dos seus 

personagens exibidos nas novelas da Rede Globo de Televisão. Dentre 

tantas, podemos citar mulheres que marcaram épocas pela beleza física e 

seus respectivos modos carismáticos, como: Ieda Maria Vargas; Marta Vasconcelos e 

Isabel Fillardis. 

          Bayeux também vem participando desse mundo maravilhoso de celebridades desde 

muito antes da emancipação política. Muitas jovens se perderam no esquecimento da 

história por falta de resgate cultural e por um período de esquecimento dos órgãos que 

não deram o devido valor ao tão festejado evento que homenageia a beleza da mulher 

brasileira.         Mesmo assim os arquivos da história nos revelaram a Miss Bayeux do 

  CIA de dança Mamulengo 

   Maria Cardoso   de Lima 
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ano de 1950. A jovem Maria Cardoso de Lima consagrou-se Miss Bayeux no dia 20 de 

Janeiro, por ocasião da Festa do Padroeiro São Sebastião. 

           Uma jovem que além da beleza física revelava um caráter 

religioso transmitido através da solidariedade com seus conterrâneos, 

pois numa época que poucos sabiam ler, era solicitada para escrever e 

responder cartas familiares. Como funcionária do município de Santa 

Rita, na qualidade de enfermeira, usava seu dom em prol do povo 

carente da sua cidade. 

          No ano de 1959 houve um concurso oficial e a Miss Bayeux foi 

a jovem Vânia Aquino Mendonça. Com o corpo esbelto, cabelos 

longos e um lindo rosto; foi preparada para desfilar na passarela das 

celebridades com os ensinamentos da senhora Magda, filha do Dr. 

Edgard Seager. 

          A bondosa senhora com o objetivo de ver a afilhada representar 

Bayeux no melhor estilo levou a menina debutante para sua residência 

em João Pessoa e ensinou como andar numa passarela, como se comportar diante de uma 

multidão e como sorrir carismático para os jurados. E devagar a bela e prazenteira jovem 

foi conseguindo chegar aos desejos da madrinha. 

          A jovem Vânia ganhou todo enxoval do desfile, 

inclusive maquiagem e perfume, num gesto carinhoso da 

“Fada Madrinha”; deixando no coração da hoje mulher a 

lembrança de ter sido o símbolo de beleza de uma época.        

          O teatrólogo e aficionado da arte, Izac Silva, realiza o 

Concurso Oficial de Miss Bayeux que tem ligação direta com 

o Concurso de Miss Paraíba. E desse evento muitas jovens já 

viraram celebridades nas passarelas da Capital, enaltecendo a 

beleza bayeuxense como: Juliana Henrique, Aracheli Santos, 

Priscila, Emanuele Gabriel, Andréia Gomes, Roberta Felipe, Gianine 

Karla, Giana Karla que também foi Miss Paraíba (1996), Aline 

Andrade (2005) e Josélia Custódio que foi Miss Paraíba em 1994. 

          Em 2010 a Miss Bayeux foi Érica Bernardo, vencedora em um 

disputado concurso onde se encontravam lindas jovens bayeuxense, 

representando Bayeux com beleza e desenvoltura no Miss Paraíba. 

Mas a alegria do povo ficou com o encantamento da Miss Bayeux 

Infantil, Livia Evellyn que venceu o concurso de Miss Paraíba 

Infantil para representar o nosso Estado no concurso nacional, onde 

ficou entre as classificadas. O Mister Bayeux Infantil, Mateus 

Alexandre também ganhou o Mister Paraíba com o seu sorriso 

simples e os seus belos olhos verdes. O Mister Bayeux de 2010 foi o jovem Wellington 

Igor que representou a cidade no Mister Paraíba, demonstrando charme e simpatia. 

 

 

Vânia Aquino 

Mendonça, Miss 

Bayeux  1959, 

entregando a faixa 

a sucessora . 

Janine Brito Josélia 

 
  Giana Karla  

Mister Bayeux Wellington Igor  Miss 

Bayeux Érica Bernardo  2010 

Miss Bayeux Infantil  Livia Evellyn – Mister Bayeux infantil Mateus 

Alexandre – 2010. Os promotores do evento, Carlos Santos e Ivson Dantas 
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i.   Concurso Musa Bayeux e Gato Bayeux revelação 
 

          O Concurso Musa Bayeux 

acontece no mês de março desde o ano 

de 1996, através de Carlos Santos 

Produções e o apoio da Prefeitura 

Municipal. 

         É um evento que visa escolher a 

garota mais bonita, levando em 

consideração, principalmente, a estética 

e a simpatia. Funciona como se fosse um 

preparativo para o Concurso Miss 

Bayeux, pois algumas participantes 

usam o aprendizado e a experiência para 

chegarem com mais facilidade e 

desenvoltura na passarela. 

          Com um corpo de jurado 

selecionado, minuciosamente, o evento 

vem a cada ano contribuindo com a 

cultura e se firmando como um evento 

de qualidade pela organização e 

desempenho dos seus organizadores, que 

transformam jovens anônimas em 

celebridades, encontrando-se como 

pioneira Janiere Lima.  

          Mas o ponto alto do evento parte 

de uma criativa ideia dos organizadores 

em homenagear pessoas ilustres da 

cidade. Através de uma reunião, onde 

são citadas diversas personalidades que 

apóia e incentiva a cultural local, elege-

se o homenageado, para na ocasião do 

evento; saudá-lo com um troféu de 

agradecimento pelos relevantes serviços 

prestados. Dentre outros, já foram 

homenageados: Josélia Custódio; Janiere 

Lima; Izac Silva; Ideltone Ribeiro; 

Eliane de Izac,  Emmanuelle Gabriel e o 

historiador Ariosvaldo Alves de 

Oliveira. 

          No ano de 2001, os organizadores 

sentiram a necessidade de um 

acompanhante para a Musa Bayeux e 

inteligentemente criaram o Gato Bayeux 

Revelação. Diversos jovens são 

selecionados para desfilar no mesmo dia 

do concurso da Musa Bayeux. Como 

exemplo podemos citar o primeiro Gato 

Bayeux Revelação, Erivaldo dos Santos 

Barbosa. 

       Em 2010, com a fusão do Miss 

Bayeux e a Musa Bayeux, os segundos 

colocados do Miss e Mister Bayeux se 

tornaram a Musa Bayeux e o Gato 

Revelação, representantes do Miss e 

Mister Paraíba Teen realizado em 

Cabedelo. Iagma Larissa foi a Musa 

Bayeux e Alex Winchester foi o Gato 

Revelação. 

           
 

j. Encontro de bandas 

 

          O Encontro de Bandas é na verdade um Concurso de Bandas, representantes de 

várias escolas e muitas vezes de escolas de outros municípios e estados, que se realizam 

em Bayeux, em diversos locais e datas diferentes; dependendo dos seus organizadores, 

como o  popular maestro  Pedro Paulo da Silva e Edielson Quirino.   

          Esse evento, considerado como um dos mais prestigiados pela população jovem 

do município, vem a cada ano e a cada evento, superando as expectativas pela qualidade 

das bandas e pela quantidade de pessoas que prestigiam o evento. 

          É uma forma criativa e inteligente de prestigiar esses jovens que se dedicam a 

música, fazendo do seu tempo ocioso, uma profissão ou um lazer sadio; como também 
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prestigia essas escolas que educam através da música, incentivando seus educandos para 

a arte musical, quando faz dos sonhos uma realidade. 

          Os ensaios e preparativos, muitas vezes fatigantes, 

durante horas do dia; transforma-se em alegria e vitória nos dias 

de apresentações, pois nem sempre são as colocações premiadas 

que conta e sim a superação dos obstáculos vencidos. A 

comissão julgadora, escolhida minuciosamente no meio cultural 

da cidade, tem o difícil papel de julgar; mas todas merecem a 

nota máxima, pelo empenho e pela alegria estampada em cada 

rosto dos componentes, fazendo brilhar o olhar radiante dos 

seus regentes. Do clássico ao popular, as bandas bayeuxenses 

exibem um repertório característico, onde se nota com mais 

evidência o amor à arte. 

          Bayeux é privilegiada pelo conjunto de suas bandas e pela qualidade dos seus 

componentes. E isso pode ser comprovado pelos prêmios conquistados nos diversos 

concursos realizados dentro e fora da cidade de Bayeux, quando muitas dessas entidades 

culturais ganharam prêmios importantíssimos.           

          

                                                Vocabulário 

Camuflaram – esconderam                 Acrobatas – arte da ginástica 

Vagabundos – vadios                          Ilusionistas – que produz ilusões 

 Chirumba – palhaço do carnaval        Contorcionista – deslocador 

 Pândegas – festa                                 Alusivo – relativo 

 

                                                     ATIVIDADES 
 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

 

a) Os ursos do carnaval não desapareceram, apenas se ...................... esperando 

 a oportunidade de ostentar seus trajes ......................e suas danças................. 

b) A dança sempre esteve presente no desenvolvimento ..................................... 

do município de Bayeux. 

c) O Concurso de Miss já encantou e transformou a vida de muitas .................... 

d) O Concurso Musa Bayeux acontece no mês de .............. desde o ano de......... 

e) O Encontro de Bandas é na verdade.................................................................. 
 

2º)  Responda: 
 

a) Qual a parte mais interessante do Concurso de Urso?....................................... 

b) Quando foi realizado o primeiro Concurso de Dança?...................................... 

c) Quem foi a Miss Bayeux do ano de 1950?........................................................ 

d) Qual o ponto alto do Concurso Musa Bayeux?................................................. 
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 3º)  Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Ideltone B. Soares               (    ) Primeira Musa Bayeux 

     ( 2 ) Izac Silva                             (    ) Miss Paraíba 1994 

     ( 3 )Carlos Santos                       (    ) Criou o Concurso de Dança 

     ( 4 ) Vânia Aquino Mendonça    (    ) Realiza o Concurso Oficial de Miss Bayeux 

     ( 5 ) Janiere Lima                        (    ) Realiza o Concurso Musa Bayeux 

     ( 6 ) Josélia Custódio                  (    ) Miss Bayeux de 1959 
 

4º) De acordo com o 1º Concurso de Dança, como se apresentaram as companhias: 
 

a) Companhia Só Swuing do Mutirão:........................................................................... 

b) Companhia Só Quebrança do Mutirão: ..................................................................... 

c) Companhia Dançarte do São Bento: ......................................................................... 

d) Companhia Tornad Dance da Imaculada: ................................................................. 

.................................................................................................................................... 

     e) Companhia Magia do Swing do São Vicente: ........................................................... 
 

5º) De acordo com o 1º Concurso de Urso de Bayeux, quais foram os vencedores: 

    

     1º Lugar: ............................2º Lugar:.............................3º Lugar:.................................. 
 

 

6º) Assinale os quesitos julgados no Concurso de Urso: 
 

     traje do urso – cabelo do urso – dança do urso -  traje dos batuqueiros –   

   

     batucada-  estandarte – carisma do urso -  cajado do urso – chirumba – 

 

7º)  Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

     (    ) Erivaldo dos Santos Barbosa foi o primeiro Gato Revelação. 

     (    ) Bayeux é privilegiada pelo conjunto de Bandas. 

     (    ) O Concurso de Urso já tem dez anos. 

     (    ) As bandas de Bayeux tocam músicas clássicas e eruditas. 

     (    ) O Concurso de Bandas é muito privilegiado pelos jovens. 

     (    ) Vera Fischer já foi Miss Brasil. 
 

 

8º) Comente sobre o desenvolvimento cultural através dos concursos: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
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9. Circo 
 

          Desde as mais remotas 

civilizações, os acrobatas, ilusionistas, 

palhaços e animais ensinados vêm 

servindo de diversão para o povo. Houve 

corridas de carros na Grécia antiga, 

contorcionistas na China, domadores de 

animais no Egito. Coube, porém, ao 

romano, unir vários números num 

espetáculo maior. 

          Segundo a tradição, o primeiro 

circo teria sido construído por Rômulo, 

vindo dos romanos o famoso dito, 

alusivo às necessidades da plebe: paben 

et circenses (pão e circo). 

          No Brasil não são muito 

numerosas as companhias circenses 

organizadas. Geralmente as que 

percorrem o território nacional são de 

origem estrangeira. Fazem exceções 

algumas companhias nacionais, que 

servem de autênticas pontas de lança da 

arte dramática, já que o circo do interior 

brasileiro além dos espetáculos de 

prestidigitação, acrobacia e humorismo, 

apresenta peças de teatro. 

          Dentre os palhaços brasileiros 

mais famosos figuram: Chimarrão, 

Dudu, e Benjamim de Oliveira. Dos 

mais recentes: Piolim, Arrelia e 

Carequinha. 

          Em Bayeux, de acordo com a 

história, são poucos os circos criados 

pelo próprio povo, geralmente, as 

companhias que aqui se instalam, vêm 

de outros Estados. Nas diversas épocas 

surgiram circos que se instalaram em 

diversos locais e foram bem aceitos pela 

população, mostrando que o povo 

bayeuxense tem um carinho especial 

pela arte circense. 

          Algumas companhias trazem 

animais amestrados, ostentam um grande 

picadeiro, belas atrações de arte mágica 

e irreverentes palhaços. Na entrada 

oferece um pequeno comércio de 

guloseimas, onde os próprios artistas são 

os comerciantes. 

          A história conta também que 

vários jovens artistas, enveredaram pelo 

mundo do circo e fizeram de suas vidas, 

um palco de ilusionismo, misturando 

drama e humor, com acrobacias e 

mágicas. 

          Nos anos 40 surgiu o circo de 

Querrenca que contagiava a juventude e 

a população adulta, num período em que 

o circo era quase que a única diversão do 

povoado. 

          Cercado de arame e coberto de 

lona, muitas vezes sem cobertura; o que 

dava o direito de ser taxado pelo povo de 

“tomara que não chova”; esses pequenos 

circos criados nos terrenos baldios de 

Bayeux; passavam por diversas 

dificuldades financeiras, e só a alegria de 

vê-los lotados na hora do espetáculo, 

impulsionava o sonho de continuar 

representando. 

          Nos anos 60 apareceu o circo de 

Pindura, denominado: Circo Teatro do 

Riso. O jovem Pindura arrancava 

aplausos da garotada e a paixão das 

jovens donzelas. Seus saltos ornamentais 

nos trapézios davam calafrios nos mais 

velhos, enquanto incitavam os mais 

moços. 

          Pouco tempo depois o jovem 

Canidé Márquez, muito conhecido pela 

população e querido pela garotada, 

conseguia fazer do seu circo um ponto 

de encontro dos jovens, uma área de 

Circo instalado em Bayeux 
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lazer para crianças sonhadoras e 

sensíveis. Entretanto eram os mais 

velhos; os mais assíduos frequentadores 

dos espetáculos circenses, produzidos 

pelo inspirador de mil artes Canidé 

Márquez. 

          Bayeux continua recebendo as 

companhias de circos, mas, os artistas 

natos e corajosos que fizeram das suas 

vidas um palco, desapareceram ou estão 

no anonimato por falta de incentivo e 

apoio. 
 

                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Vocabulário  
    

  Prestidigitação – ilusionismo    Autêntica – real               Alusivo – relativo a 

 Anonimato – esquecido        Estonteante – deslumbrante   Assíduo -  frequento 
 

 

 

                                                        ATIVIDADES 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Desde as mais remotas civilizações, os acrobatas, ilusionistas, palhaços e 

animais ensinados vem servindo de ................................................................... 

b) Segundo a tradição, o primeiro circo teria sido construído por ........................... 

c) No Brasil, não são muito numerosas as companhias circenses organizadas; 

geralmente as que percorrem o território nacional são de origem ........................ 
 

2º)  Responda: 
 

a) De onde vem  o que significa o dito famoso “pabem et circenses”? 

b) Quais os palhaços mais famosos do Brasil?............................................................... 

c) Como era o nome do circo de Pindura? .................................................................... 

d) Quais jovens bayeuxenses se enveredaram pelo mundo do circo?............................ 
 

3º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

     (    ) Alguns circos de Bayeux eram chamados “tomara que não chova”. 

     (    ) Canidé Márquez fazia do seu circo um ponto de encontro de jovens. 

     (    ) Em Bayeux existiam ricas companhias circenses. 

     (    ) Bayeux não recebe circos de outros Estados. 
 

4º)  Comente sobre a falta de circos criados pelos próprios moradores de Bayeux: 

     ...................................................................................................................................... 

     .....................................................................................................................................      

Este circo vem se instalando em vários bairros de Bayeux.  

Flagrante de sua instalação na Rua 13 de Maio – 2005 –  

Pertence ao Senhor Manoel Barbosa 
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Apresentação 

 

 
 

Caro colega: 

 
 

 

 

               Este livro foi escrito depois de muitos anos de contato com alunos de todos os 

níveis, que buscavam respostas para suas tarefas escolares e em contato com os alunos 

nas palestras em salas de aula de vários estabelecimentos de ensino. Como também com 

professores que indagavam da necessidade de um livro didático com informações do 

próprio município, desde os que se iniciavam no magistério até os que já tinham 

vivência de sala de aula. 

               Produzimos esta coleção consciente de que para educar é preciso valorizar e 

incentivar a autoestima do aluno e do professor através do conhecimento do lugar onde 

vive. 

               O objetivo do Manual do Professor é o de ser um instrumento que permita a 

utilização mais eficaz desta obra didática, estimulando o máximo aproveitamento dos 

recursos sugeridos, o que certamente irá auxiliar e enriquecer a sua prática de ensino. 

               Desse modo, o objetivo dos autores é que esse manual sirva como um 

referencial do trabalho pedagógico do professor com o livro didático, auxiliando-o a 

desenvolver suas atividades dentro e fora da sala de aula, exaltando a importância do 

conhecimento de Bayeux, tornando o município compreensível ao aluno. 

 

 

 

 

Boa sorte 

 

 

 

Ariosvaldo Alves de Oliveira 
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Conteúdo dos volumes 

 
A coleção BAYEUX – didático é composta de seis volumes que se destinam ao ensino do 

conhecimento do município, implantados nos cursos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Cada 

volume apresenta conteúdos indispensáveis ao estudo nos seus diversos aspectos e, de acordo com as 

séries, estão organizados de maneira apresentada a seguir: 

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Geral – 4º Ano: 

 

          Apresenta conteúdos e conceitos básicos dos aspectos gerias de Bayeux, estabelecendo a relação 

com a realidade do município. Textos adaptados para a 3ª série com exercícios focalizando o 

conhecimento geral da história e a autoestima do aluno. Ilustrado com fotos contextuadas e sugestões 

para trabalhos coletivos. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Humano – 5º Ano 

 

          Aborda basicamente o estudo de Bayeux, analisando o desenvolvimento populacional, a 

diversidade humana e as diferentes realidades socioeconômicas dos bairros e do centro do município. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Natural & Aspecto Histórico – 6º Ano 

 

          Apresenta conteúdos e conceitos básicos da geografia de Bayeux, estabelecendo a relação  com a 

realidade do município. As características físicas são ilustradas com fotos e mapas, destacando a 

hidrografia, a vegetação e o solo. Analisa o estudo histórico refletido na construção do presente, 

buscando a autoestima.  

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Ambiental & Aspecto Político – 7º Ano 

 

          Informa de maneira clara a realidade positiva e negativa do progresso, na organização do espaço 

municipal, analisando e criticando o consumo problemático ecológico. Expõe o quadro histórico 

político da cidade, evocando  o início, a evolução e os dias atuais, objetivando, com o conhecimento 

dos símbolos municiais, a educação cívica. 

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Econômico & Aspecto Folclórico – 8º Ano 

 

          Aborda o desenvolvimento e a realidade econômica do município, com destaque para a educação 

e saúde. Busca a autoestima através da reflexão e conscientização das informações com ilustrações de 

fotos e dados estatísticos, especificando o nível de desenvolvimento. Resgata o folclore através das 

manifestações folclóricas, artesanato, literatura oral e folguedos, buscando valorizar a memória do 

povo. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Cultural – 9º Ano 

          Estuda o desenvolvimento cultural do município, buscando as raízes do passado e os frutos do 

presente, englobando todos segmentos culturais e suas caracterisitcas. Destaca a realidade do presente 

com as potencialidades turísticas, focalizando o esporte e suas necessidades físicas e mentais 

___________________________________________________________________________________ 
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Estrutura Pedagógica 

 

               Os conteúdos estão estruturados pedagogicamente para serem desenvolvidos de forma a 

possibilitar a interação entre aluno, professor e livro. Essa interatividade é proporcionada por meio dos 

diversos questionamentos existentes, os quais resgatam o conhecimento prévio dos alunos, estimulam a 

exposição de opiniões e à participação em grupo nos debates e trabalhos de equipe, entre outras 

atividades. Esses questionamentos têm como objetivo desenvolver atitudes de sociabilidade, 

convivência em grupo, respeito mútuo e a tomada de decisão. 

               Os questionamentos constituem, também, uma estratégia para que o professor possa 

relacionar a realidade do aluno ao conteúdo teórico e, em momentos posteriores, fazer o caminho 

inverso; passando da teoria à realidade em que vive. 

               Todos volumes se apresentam em quatro partes distintas, para que o professor conheça mais 

detalhadamente, a fim de aproveitar integralmente os recursos apresentados e melhor aplicar a 

metodologia de trabalho e proposta. 

 

1ª Parte: Exposição do conteúdo 

 

               A leitura adequada do texto é requisito essencial para o ensino no conhecimento do município 

de Bayeux. Ler é receber uma mensagem e a ela reagir. Portanto, a leitura envolve um trabalho de 

captação e interpretação do texto, e num sentido amplo, dos mapas e fotos. 

               Os textos abordados nos diversos aspectos consistem num conjunto de narrações intercaladas, 

cujo objetivo é levar o aluno a desenvolver a leitura e a interpretação dos textos; perceber a relação 

entre os acontecimentos históricos e o conhecimento geográfico e cultural; quando o professor induz o 

aluno à construção de novos textos, produzindo explicações, como também pesquisar novos temas. 
 

2ª Parte: Vocabulário 
 

               Esta seção tem como finalidade fazer com que o aluno pesquise o significado das palavras 

relacionadas, utilizadas nas exposições dos conteúdos. O professor com o aluno debatem o significado 

da palavra de acordo com sua posição no texto e sua posição individual. 

               Para um melhor aproveitamento dessa atividade, o professor pode sugerir a criação de um 

Caderno de Dicionário. Nesse caderno, dividirá as folhas correspondentes às letras do alfabeto, de A 

até Z, aproveitando a relação existente no final de cada texto e outras palavras desconhecidas do aluno. 

               Mas, a decisão de incluí-las ou não compete ao aluno, pois na construção do Dicionário é 

fundamental que ele explique o significado das palavras contextualizadas no decorrer do estudo. Para 

isso, o aluno precisa ser orientado corretamente, colocando sua própria definição. Não faz o menor 

sentido criar um Dicionário e copiar mecanicamente definições prontas de um dicionário convencional. 
 

3ª Parte: Atividades 
 

               As páginas de atividades apresentam blocos de exercícios, conforme o conteúdo do texto. 

Nessas páginas são propostas atividades diversificadas, que permitem a interpretação e a aplicação dos 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos textos, assim como atividades que estimulam a reflexão, o 

debate, o desenvolvimento e a prática dos procedimentos da geografia, da história e da cultura do 

município de Bayeux. 

               Esse caderno de atividades, à exposição de mapas e fotos podem ser utilizadas de forma 

bastante ampla nesse processo contínuo de avaliação. Muitas de suas atividades podem ser, inclusive, 

extrapoladas, oferecendo oportunidades diversas de participação do aluno e, consequentemente, de 

avaliação. 
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               As atividades existentes nos seis volumes apresentam as mesmas características, seguindo um 

padrão de questionamento, em torno de seis a oito exercícios, conforme a seguir: 

 

Completa as lacunas: retrata um texto do conteúdo total, envolve o aluno à leitura adequada, 

objetivando um trabalho de captação e interpretação. 

Responda: surgem algumas perguntas diretas em relação ao texto estudado e um dos principais motivos 

deste exercício é que o aluno deixe de promover apenas a memorização de conteúdo para servir ao 

desenvolvimento da reflexão, da criatividade. 

Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: desperta o censo critico com a analise de comparação, 

semelhança ou complementos de dados informativos de uma coluna para outra. 

Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: surgem diversas afirmativas para o questionamento e a reflexão, 

induzindo o aluno a questionar o conteúdo da leitura e refletir sobre a veracidade da afirmativa, 

colocando-se entre os dois tópicos: verdadeira ou falsa. 

Outros exercícios apresentam alternativas diferenciadas, como: cite, dê definições, assinale, marque 

etc, com o objetivo de diversificar o questionamento e ampliar os conhecimentos para testes 

extracurriculares. 

Comente: incentiva a criatividade do aluno, pois é um exercício de analise, reflexão e questionamento, 

onde o aluno vai expor sua opinião particular. Ao produzir explicação coerente a um fato de um 

determinado contexto, estará construindo um pequeno texto e exteriorizando sua compreensão. As 

opiniões divergentes dos alunos podem ser analisadas em classe pelos próprios alunos, com uma aula 

de reflexão que busca a autoestima, quando sentirão valorizados pela sua opinião quanto ao fato. 

 

Com as atividades apresentadas, o professor poderá utilizar várias técnicas de avaliação, como: 

 

• Debate entre alunos sobre temas levantados, sugeridos no final de cada atividade, exemplo: 

Comente sobre a destruição e a preservação da mata do Xém-Xém: 

 

• Seminário com exposição individual ou em grupo de assuntos indicados pelo professor ou 

escolhido pelos alunos, ou ainda proposto nas unidades de cada volume deste manual. 

 

 

• Relatórios de pesquisas realizadas junto à biblioteca da escola ou do município, nas sedes de 

jornais em circulação na cidade, nas visitas em monumentos ou locais históricos, nas visitas às 

ilhas, matas e manguezais, nas visitas aos órgãos públicos etc. Nesses relatórios, as entrevistas 

serão de fundamental importância, podendo ser entrevistado pessoas ligadas ao assunto 

abordado: pescadores, funcionários públicos, políticos, comerciários, pessoas ligadas à cultura 

etc. 

 

         De acordo com o tema estudado, o professor precisa e deve induzir o aluno à autoestima, usando 

para esse fim várias técnicas pedagógicas, como por exemplo: 

 

• Organização de murais alusivos aos temas abordados e datas históricas, usando para esse fim o 

Calendário Comemorativo do Município, exposto no Volume III – Aspecto Histórico. 

• Confecção de artigos para um jornal da classe ou da escola com a exposição de entrevistas, 

anúncio de eventos, propagandas comerciais, relatos policiais etc, objetivando divulgar a rotina 

da cidade. 

• Trabalhos escolares onde o aluno possa elogiar ou criticar os acontecimentos mais em voga na 

comunidade. 
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• Resenha de analise de livros escritos pelos autores da terra, complementando o tema abordado 

no texto. 

• Elaboração de revistas em quadrinhos sobre determinados assuntos. 

• Atividades lúdicas. 

• Realizar estudo extraclasse, pois é uma atividade muito importante. Possibilita o aluno a 

relacionar a teoria apresentada em sala de aula à realidade, além de desenvolver a observação 

crítica, o espírito cientifico de investigação. Mas, para que o trabalho atinja bons resultados, é 

necessário que essa atividade seja bem planejada. Por isso, o professor deve tomar providências 

antes de realizá-la. 

• Convidar as entidades folclóricas do município, grupos ou individuo, para apresentação e 

entrevista em sala de aula. 

• Realizar concursos nos diversos segmentos da cultura: dança, teatro, poesia, pintura etc. Desse 

modo induz o aluno à interação e a autoestima com sociabilidade, buscando a arte de saber 

ganhar e perder. 

• Induzir o aluno à leitura dos livros publicados pelos filhos da terra e convidar esses autores para 

entrevistas na sala de aula, com perguntas elaboradas pelos próprios alunos. 

• Realizar trabalhos de comparação do hoje com o ontem, tanto nos aspectos naturais, humanos, 

históricos, culturais, ambientais e econômicos. Desse modo o aluno descobrirá fatos novos no 

passado e fatos antigos no presente, através de relatos, fotos, mapas, objetos etc. 

 

 

Objetivos: 

 

 

• Mostrar a importância do aluno na participação, como ser social no processo de organização e 

desenvolvimento da cidade. 

• Reconhecer os diferentes modos de relacionamentos que o bayeuxense mantêm com o meio 

geográfico, histórico e cultural. 

• Adquirir uma visão de conjunto do processo de desenvolvimento social, político e econômico 

do município de Bayeux em relação à Paraíba, o Brasil e o mundo, para que se forme uma 

consciência crítica sobre a conjuntura atual. 

• Valorizar os recursos naturais e humanos da cidade, as suas potencialidades e o seu patrimônio 

histórico-cultural. 

• Refletir sobre o processo de mudança social e a responsabilidade de cada aluno na tarefa de 

construir o futuro de sua terra. 

 

Obs: As atividades do Manual do Professor são apresentadas sem respostas, o que, normalmente, não 

acontece. Esse procedimento visa inserir, profundamente, o professor no plano de aula. No momento 

que as atividades são resolvidas pelo próprio educador, torna-se um conhecedor profundo do município 

onde leciona, tornando-se, desse modo, apto para ministrar com sapiência suas aulas. 

 

4ª Parte: Textos informativos (Se liga!) 

 

          Esta seção consiste numa antologia de textos com informações históricas, frizando fatos da 

história, personagens ou associações filantrópicas, inseridas no final da cada capítulo, sempre no 

rodapé da página, cujos temas são independentes do conteúdo básico do estudo. 

          Cotejados a partir de diversas fontes, esses textos foram, quando necessário, devidamente 

adaptados, tendo em vista a finalidade didática da obra. 
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          Para cada texto dessa seção, o professor pode elaborar uma série de atividades, visando verificar 

a compreensão da mensagem, a análise do seu conteúdo e a reflexão dos temas abordados. 

          Sugerimos que o professor explore esses textos, mostrando ao aluno a importância de se 

trabalhar com novas fontes e novas visões, que enriquecem e ampliam o conhecimento. 

          Os temas abordados induzem o aluno ao amor cívico, através de personagens que dão exemplos 

de autoestima e amor a terra e associações filantrópicas que buscam a grandeza na dedicação ao 

próximo. 

 

                                                         Caro amigo: 

 

               Os volumes da série Bayeux – didático para 4º ao 9º ano apresenta uma visão síntese do 

processo histórico, geográfico e cultural de Bayeux. 

               Os temas escolhidos, as ilustrações apresentadas, a ênfase sobre determinadas questões e as 

lacunas sobre outras fazem parte de um processo de trabalho permeado de intencionalidade. 

              Podemos dizer que os fatos históricos se ligam a historia atual. Bayeux hoje vencendo 

barreiras, superando os obstáculos, entranha-se no historiador e de alguma maneira se reflete na 

reconstrução que ele promove do passado. 

              Os autores dessa obra não podem alimentar a pretensão de que esse trabalho de pesquisa e 

ensino sirva para fixar verdades absolutas, definitivas, acabadas. A verdade sempre comportará 

reavaliações, pois o conhecimento histórico do município de Bayeux, não é uma doutrina na qual se 

possa atingir, de uma vez, por toda a perfeição final. A história como ciência é uma atividade contínua. 

               A ordenação curricular dos conteúdos desse livro oferece, na maioria das vezes inseridas na 

sequência cronológica da historia do mundo e do Brasil, terminando em Bayeux, para facilitar o 

trabalho do professor, como também ajudar o aluno à “pensar historicamente” a noção do tempo. Essa 

ordenação de conteúdo favorece, de maneira mais evidente, a percepção de que Bayeux não é uma ilha 

isolada do mundo, pois os rumos da historia sempre estiveram ligadas ao contexto mundial e repercute 

em Bayeux de uma maneira particular. 

              Portanto, é necessário que o professor esteja sempre atualizado com a história do município 

onde ensina, participe de seminários, congressos, cursos etc, e busquem, cada vez mais, reciclar seus 

conhecimentos, estando os autores dessa obra, disponíveis para as informações necessárias, com o 

objetivo de enriquecer os ensinamentos nas salas de aula ou fora dela. 

  

                                                                                                             Ariosvaldo Alves de Oliveira 
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                                                       ATIVIDADE 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Turismo é o deslocamento de..............................................ou em .................... 

de um lugar para outro, por diferentes motivos e .................... ...com intenção de 

retorno. 

b) O turismo é uma atividade que tem como matéria-prima os 

recursos.............................e..................................... 

c) Para desenvolver o turismo em Bayeux é preciso se preocupar com o 

...................... e promover a legitimidade daquilo que é oferecido aos turistas. 
 

2º) Responda: 
 

a) Qual o principal potencial turístico de Bayeux?................................................ 

.......................................................................................................................... 

b) Quais são os recursos culturais que existem em Bayeux?................................. 

............................................................................................................................ 

c) Qual título Bayeux já ostenta por causa dos seus recursos naturais?................ 

........................................................................................................................... 
 

3º) Dê exemplo dos recursos turísticos de Bayeux, quanto: 
 

g) Ecoturismo:......................................................................................................... 

h) Monumentos históricos:..................................................................................... 

i) Manifestações folclóricas:.................................................................................. 

j) Artesanato:......................................................................................................... 

k) Manifestações populares:................................................................................... 

l) Manifestações cívicas:........................................................................................ 
 

4º) Com o turismo, os recursos naturais e culturais podem promover: 
 

c) Impactos positivos:............................................................................................. 

.................................................................................................................................... 
 

d) Impactos negativos:............................................................................................. 

..................................................................................................................................... 
 

5º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

     (     ) Bayeux por si só já é uma cidade turística. 

     (     ) Bayeux não apresenta potencial turístico. 

     (     ) Bayeux perdeu valiosos pontos turísticos. 

     (     ) Bayeux não tem projetos turísticos. 

     (     ) Bayeux é o ponto de entrada do turismo paraibano. 
 

Turismo: Páginas 10/11 
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6º) Comente sobre os projetos turísticos: 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

                                                           ATIVIDADES 

 
 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Arte é a execução prática de uma ideia,...........................ou......................em usar 

os meios necessários para atingir um resultado. 

b) Quando uma pessoa coloca em prática uma ideia com............................usando 

os meios disponíveis e consegue realizar um...............................está praticando 

uma ..................................................................................................................... 

c) A arte de representar, tal como é conhecida hoje, nasceu na................................ 
 

 

2º) Cite peças de teatro criadas pelos autores: 
 

a) Major Otílio Ciraulo:.......................................................................................... 

b) Gilberto Gil Camargo:........................................................................................ 

c) Francisco Gonzaga de Souza:............................................................................. 

d) Izac Silva:........................................................................................................... 
 

3º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     (  1  ) 1932        (     ) Fundação da Companhia de Teatro Raiz da terra. 

     (  2  ) 1967        (     ) Fundação do Grupo Teaba. 

     (  3  ) 1973        (     ) Denominação do Grupo de Jovens Estéticos. 

     (  4  ) 1978        (     ) Criação do primeiro grupo de jovens. 

     (  5  ) 1987        (     ) Criação da primeira peça de teatro (Major Ciraulo). 
 

4º) Dê exemplos de grupos de teatro de Bayeux:.......................................................... 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
 

5º) Comente sobre a contribuição e incentivo de grupos e/ou pessoas para a arte               

      cênica de Bayeux: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................. 
 

 

Arte/Teatro: Páginas 14/15 
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                                           ATIVIDADES 

 

1º)  Responda: 

 

c) Quando foi fundado o Museu de Arte de São Paulo?........................................ 

d) Quando foi fundado o Museu de Arte Moderna?.............................................. 
 

2º)  Cite exemplos de pintores: 
 

c) Internacionais:.........................................Nacionais........................................... 

d) Paraibanos:.............................................Bayuxenses...................................... 
 

3º) Assinale os quadros de destaque do pintor paraibano Pedro Américo: 
 

     (    ) O Grito de Ipiranga   (    ) Batalha de Campo Grande (    ) O Fim da Batalha                   
 

4º) Dê características das obras dos artistas: 
 

    Damião Vicente Nunes:........................................................................................... 

    Romane Carvalho de Morais:.................................................................................. 

    Antônio Gonçalves de Sá:...................................................................................... 
     

5º) Comente sobre a falta de apoio ou o incentivo à pintura artística, em Bayeux: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

   

                                                       ATIVIDADE 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

d) Os primeiros músicos que chegaram ao Brasil foram.......................................... 

e) O estilo romântico consolidou-se na obra de....................................................... 

f) A música moderna iniciou-se com a obra de....................................................... 
 

3º) Assinale as alternativas corretas: 
 

e) Primeiros conjuntos musicais de Bayeux: 
 

f) O Mestre Gasosa gravou CDs com músicas: 
 

g) Luzinete se consagrou como a estrela maior de: 
 

h) Daudeth Bandeira encanta com seu estilo: 
 

4º) Dê exemplo de:   
 

                                 a) Banda de Bayeux:................................................................... 

                                 b) Cantor de Bayeux:................................................................... 

                                 c) Artista de Bayeux em outras terras:........................................ 

Selvagens  -Tuaregs - Selenitas - Notáveis 

Romântica - folclórica - carnavalesca - erudita 

Seresta – pagode – frevo – samba - ópera 

Romântico – erudito – repentista - sertanejo 

Arte/Pintura: Página 17 

Arte/Música: Página 20 



 

 78 

 

 

 

5º) Comente sobre a importância da música na educação dos jovens: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
     

 

 

                                                                     ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Literatura é a arte de.......................ou ........................trabalhos artísticos em prosa 

ou verso. 

b) A Paraíba é consagrada com grandes literatos nos seus mais diversos campos da 

literatura, dentre outros:.......................................,........................................ 

c) Em Bayeux, denominação herdada do.........................da cultura do................, 

os cidadãos, cercados por ....................e...................criaram obras fabulosas. 

 

2º) Comente sobre a importância da literatura em Bayeux: 

      ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

      
 

 

9º Ano: Aspecto Cultural 

 

1) Turismo 

2) Arte:   a) Teatro  b) Pintura  c) Música d) Literatura 

 

 

 

Aluno(a):________________________________________________________ 

Turno:___________________Série:__________________Turma:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte/Literatura: Página 21 
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