AGENDA MUNICIPAL – BUÍQUE 2018

EVENTO

LOCALIDADE
(Sede, distrito, bairro)

MÊS

DATA

HORA

DESCRITIVO

Festa do Padroeiro São
Sebastião

Vila do Tanque

Janeiro

11 a 19

18:00h

Novenário de São Sebastião, nove noites de novenas,
com celebrações diárias de Missa, onde a comunidade
participa através de sua fé. Após o momento religioso,
temos atrações culturais locais, regionais de grande
apelo popular com uma estrutura de palco, som, tendas,
iluminação e a participação de toda comunidade. A festa,
que há décadas reúne milhares de pessoas de toda a
região. Os artistas locais se revezam no palco armado
em praça pública, nas principais noites da festa.

Festa do Padroeiro São
Sebastião

Aldeia Kapinawá

Janeiro

20 a 30

18:00h

Este novenário é realizado em uma reserva indígena, são
nove noites de novenas, com celebrações diárias, onde
a comunidade participa através de sua fé.

Carnaval

Sede

Fevereiro

09 a 13

14:00h

O evento do Carnaval Magia e Folia começa na semana
pré-carnavalesca, com a participação de instituições
públicas educativas em desfiles, grupos de arautos (com
a distribuição de materiais de prevenção e informações).
Desfile de blocos tradicionais pelas principais ruas da
cidade até o pátio de eventos. Tradicionalmente, o
período do carnaval inicia-se no sábado, a partir das 14h,
no Pátio de Eventos São Sebastião, no centro da cidade,
com ampla área para recepção de foliões. O pátio
comporta uma completa estrutura de barracas, tendas,
palcos, equipamentos de som e luz, banheiros químicos,

tendas de primeiros socorros, tenda da Policia Militar,
Corpo de Bombeiros e os tradicionais banhos de
chuveirões no centro da festa para a alegria dos foliões.

Festa do Padroeiro São
José

Distrito do Catimbau.

Março

10 a 19

18:00h

Tem como festa tradicional os novenários de São José,
padroeiro da Vila do Catimbau no município de Buíque. A
tradição religiosa é um atrativo que é realizado no mês de
março. São nove noites com atrativo religioso e encontro
de fiéis de todas as idades que buscam através de sua fé
o conforto para enfrentar as dificuldades. Como a religião
predomina na Vila, a noite aguardada é o encerramento
da festa que é realizada pela Prefeitura do Município. A
Vila tem um título muito importante que é de “Uma das
Sete Maravilhas do Estado”, demonstrando toda sua
cultura natural e magnifica que possui. A Vila é o maior
atrativo turístico do Município.

Procissão Penitencial da
Semana Santa

Sede

Março

30

16:00h

Os fiéis em procissão percorrem as ruas da cidade até a
Matriz de São Felix de Cantalice.

Exposição de artes - Concurso de Poesias - Concurso
de Literatura de Cordel - Palestras.
Evento esportivo: Torneio esportivo de futsal - vôlei –
futebol.

Semana da Cultura e Arte
do Buíque

Sede

Maio

9 a 12

09:00h

Emancipação Política

Sede

Maio

12

05:00h

Aniversário da Cidade de Buíque. Guarda em sua
memória uma história singular, até o ano de 1752, o
território era constituído de uma fazenda pertencente a
Félix Paes de Azevedo, natural do município de Penedo,

em Alagoas. Naquele ano, o referido fazendeiro fez erigir
uma capela a São Félix Cantalice, santo de sua devoção.
A partir da existência da Capela, o lugar progrediu vindo
a se tornar povoado conhecido pelo nome de Campo de
Buíque. O topônimo vem do vocábulo de origem tupiguarani, que significa "sal da terra", como gentílico
chamamos buiquenses. Na sequência, foi elevado à
categoria de vila com denominação de Vila Nova de
Buíque, pela lei provincial nº 337, de 12-05-1854, se
desmembrando de Garanhuns. Constituído 2 distritos a
Vila Nova de Buíque e Águas Belas. Com o tempo pela
lei municipal nº 2, de 19-01-1893, é criado o distrito de
Gameleira de Buíque e anexado a vila, de Vila Nova de
Buíque.

Festa de São Félix

Festividades juninas

Tradicional festa de São
João

Maio

Novenário de São Felix de Cantalice. Noites que iniciam
com terço e após missa campal com uma grande
participação de toda Comunidade. Após as missas, os
participantes visitam as barracas e se preparam para os
shows em frente à Igreja.

Sede

Junho

23 a 30

20:00h

As festividades têm início com o Forró do Sesc. As
escolas particulares, municipais e estaduais, preparam
seus alunos e corpo docente para fazer do momento
junino um tempo de confraternização com comidas de
milho, bebidas e muito forró pé de serra.

Vila de Guanumby

Junho

24

22:00h

Sede

Uma das mais antigas festas do Distrito de Guanumby.
Tradicionalmente
realizado
em
uma
estrutura
confeccionada pelos moradores da comunidade. Bandas
tradicionais se apresentam durante toda noite e os

convidados desfrutam do melhor de nossas tradições “o
forró”.

Tradicional festa de São
Pedro

Buíque Frio, Queijos e
Vinhos e Mais Delicias.

Sede

Sede

Junho

Julho

29 e 30

27 a 29

22:00h

No mês de junho em Buíque, apresentamos um dos
maiores eventos do Município. “A festa de São Pedro”
um grande evento realizado no Pátio de Eventos São
Sebastião. Este evento teve início em 2006 com
apresentação de atrações nacionais de grande
repercussão no cenário musical e regional. A cidade se
enfeita de motivos junino, bandeirolas, balões, fogueiras
e fogos de artifícios. A população entra com as
tradicionais comidas típicas, pamonha, canjica, milho
assado e cozido, pé de moleque, cuscuz recheado com
queijos, carne seca, tapioca e muito mais da nossa
culinária. Os turistas chegam de vários lugares para
sentir um verdadeiro gosto das tradições nordestinas.

20:00h

Buíque Frio, Queijos e Vinho e Mais Delicias é um evento
promovido pela Associação Comercial de Buíque –
(ACB). A festa apresenta uma estrutura de alto nível, com
espaços para gastronomia, cultura, músicas, exposição
de artes, tudo dentro de um clima frio agradável.

Este evento promove um intercâmbio entre os
participantes do torneio, apresentando seus animais de
primeira classe com altas produções dias de leite. O
torneio ainda conta com o momento festivo sempre a
noite com a população local e seus convidados.

Torneio Leiteiro

Vila de Guanumby

Agosto

19 a 23

06:00h

Festa da padroeira Nossa
Senhora da Penha

Distrito do Carneiro

Setembro

1a7

18:00h

O evento é realizado no Distrito de Carneiro com nove
noites, em que os fiéis participam da missa diária.

Finalizam o novenário com um show música no dia 7 de
setembro.

Desfile Cívico

Sede

Setembro

7

14:00h

O desfile tem início às 14:00h, com participações de
escolas Particulares, Municipais, Estaduais, Ongs,
Igrejas e grupos Indígenas. O desfile se tornou um
momento especial com a participação do grande público.

Dia da Criança

Sede

Outubro

12

14:00h

O evento é composto por diversas brincadeiras,
participação de várias secretarias e muita criança. É
realizado no Pátio de Eventos a partir das 14:00h.

15:00h

A missa do vaqueiro acontece no Distrito de Guanumby.
Tradição e religiosidade emanada pela fé de centenas de
vaqueiros que por longas horas entre paisagem
tipicamente nordestina desfilaram em seus lindos
cavalos num percurso que vai do Sitio Gameleira
de Dentro ao Distrito de Guanumby. Após à chegada dos
vaqueiros, é celebrada a missa campal com participação
pública.

Missa do Vaqueiro

Novenário de Nossa
Senhora das Graças

Vila de Guanumby

Sede

Novembro

Novembro

1a9

17 a 26

18:00h

Buíque festeja Nossa
Senhora
das
Graças.
O novenário conta todos os dias com o tradicional
“Despertar com Maria”, às 4 horas da manhã, onde
dezenas de devotos percorrem as ruas da cidade,
fazendo o trajeto para que a imagem passe o dia em um
lugar diferente, e durante a permanência da imagem as
pessoas possam fazer suas orações. As 18:00h,
novamente em procissão a imagem volta a Capela, e é

celebrado o terço e as missões. Nove noites de muita
oração é fé.

Natal Luz.

Queima de Fogos do
Réveillon

Sede

Sede

Dezembro

Dezembro

15 a 25

31

18:00h

Cultura e Luz, são as atrações deste período. As praças
e prédios públicos são iluminados para a chegada do
Natal. As praças Major França e Praça Anfiteatro Vigário
João Inácio, são preparadas para receber o público para
apreciar as apresentações e fazer parte da festa natalina.

24:00h

É preparada uma queima de fogos de artificio com rojões
especiais, com duração de 10 minutos após a virada do
ano. A cidade vai as praças para confraternização e dá o
abraço de Feliz Ano Novo.

