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Os 80 anos da Alvorada Festiva no dia 8 de dezembro em Baixa Grande 

O dia 8 de dezembro em Baixa Grande é uma das datas mais históricas e festivas da 

cidade, pois esta é uma data em que se comemora a mais de 100 anos a festa da padroeira de 

Baixa Grande, a padroeira Nossa Senhora da Conceição. Os festejos mobilizam a participação 

de quase toda a comunidade baixagrandense em torno de muita fé, devoção e oração nas 

missas do novenário da festa, e muita alegria e emoção através das quermesses, através da 

procissão no dia 8 de dezembro e da tradicional Alvorada Festiva que é realizada a 80 anos no 

amanhecer do dia 8 de dezembro em Baixa Grande. 

    

                     Figura 1- Imagem de Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Baixa Grande.  

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/. 



No artigo A Cultura de Baixa Grande do historiador Antônio Martins Soares Santana, 

é descrito com riqueza de detalhes como eram as festas da padroeira de Baixa Grande durante 

as décadas de 1970 e 1980, em que Antônio Martins relata que,  

O dia oito de dezembro era a festa mais importante da cidade. Era a data em 

que se comemorava o dia da padroeira. A festa era comemorada com um 

espírito altamente religioso, vinha turista de diversas regiões prestigiarem o 

dia de Nossa Senhora da conceição, muitos feirantes armavam as suas 

barracas aproveitando o movimento dos devotos, para venderem suas 

mercadorias. O jardim da cidade era tomado por parque de diversão, 

fotógrafos se estalavam na praça para registrarem o momento marcante, as 

famílias faziam questão de exibirem as roupas novas, a festa virava um 

verdadeiro desfile de beleza. (SANTANA, p. 4, 2009).  

A partir da descrição de Antônio Martins Santana e da realização de outras pesquisas 

sobre essa festa, é possível confirmar que a festa de Nossa Senhora da Conceição no dia 8 de 

dezembro se tornou uma das datas mais importantes e mais comemorativas do calendário 

cultural e religioso de Baixa Grande. Nesse artigo do baixagrandense Antônio Martins 

Santana, a realização dessa festa durante os anos de 1970 e 1980 é descrita por meio de seus 

relatos de como se desenvolvia a dinâmica dessa festa e quem eram os principais personagens 

que faziam essa festa acontecer naqueles anos. Antônio Martins descreve que,  

As comemorações começavam no dia primeiro, de dezembro, se estendendo 

com as novenas até o dia oito, também chamado de belo dia. Cada dia 

homenageava uma classe, professores, políticos, profissionais liberais, mas o 

dia 7 ( sete ), era dedicado aos motoristas. Neste dia, ocorria às 10h da 

manhã, a lavagem das escadarias da igreja. No ritual, as baianas utilizando 

jarros de águas dançavam ao som da charanga,_grupo de músicos 

organizado por Bento Santana e Marrom, juntamente com músicos de Ipirá e 

Mundo Novo, que puxava o cortejo, tocando os conhecidos sambas de 

lavagem. Ainda alcancei um pouco dessa cultura popular, e lembro-me de 

professora Maria, Dadá de Flandú, Antônia Maricota, Alice de Tuta, 

Dissinha conhecida como, Dissinha de Aristeu, dona Dêse de Durval, Fia de 

Analice, Detinha, Marli, Maridalva, de Valdete, Tereza de Flandú, e muitas 

outras, vestidas de baianas sambando e lavando a igreja. 

Também, fazia parte desse cortejo, Aristeu, que às vezes com o seu Bode 

adestrado, junto com ele, além de dançar fazia piruetas. No dia sete (7), à 

noite, tinha a passeata dos motoristas, que era organizada por, Juraci de 

Roseval, Zé de Dese, Zelitinho e outros motoristas da cidade. Não podemos 

cometer a injustiça de não nomearmos nesta relação, a figura alegre e 

cultural de Jagurarí, um cidadão que por aqui chegou, deixando as suas 

marcas na construção da cultura baixagrandense. Ele era um dos 

organizadores da famosa lavagem da igreja. A grande expectativa era a 

chegada do belo dia. Ao amanhecer do dia oito (8), a charanga de Bento 

Santana e Toi Marrom recebiam o dia às 04:30h, com a tão famosa alvorada, 

fazendo um verdadeiro arrastão de multidão na cidade. Essa cultura ficou tão 

entranhada na consciência coletiva de Baixa Grande, que se faltar a alvorada 

do dia oito, a população não fica satisfeita. O dia festivo terminava com a 

procissão no final da tarde. Quero lembrar que em época mais remota, quem 

tomava parte nesses festejos era a furiosa cinco (5) de Março, a grande 

filarmônica baixagrandense, que com a sua extinção passou a ser substituída 



pelos músicos remanescentes dela, os quais eram Bento, Marrom Zilton, 

Lourival, e muitos outros. (SANTANA, p. 4, 5, 2009). 

 

                         

Figura 2- Procissão do dia 8 de dezembro ano de 1997.  

Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

 

  

Figura 3- Comemoração do dia 8 de dezembro em Baixa Grande no ano de 1997.  

Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 



    

  

Figura 4- Alvorada Festiva dia 8 de dezembro de 1985 em Baixa Grande.  

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

Segundo os relatos do historiador baixagrandense, Flandú Ribeiro Alves Neto em seu 

trabalho de conclusão de curso sobre a Micareta de Baixa Grande ele conta que, 

a cultura da cidade era bastante dinâmica no início do século XX, com 

atenção especial para a Filarmônica Cinco de Março onde sua sede também 

servia de espaço recreativo, nome que deu origem mais tarde ao único clube 

social da cidade. Como era de costume, em toda cidade se organizava uma 

filarmônica (Entrevista OLIVEIRA, 2015). (NETO, p. 19, 2015). 

        

Figura 5- Imagem dos integrantes da Filarmônica 5 de Março, aproximadamente nas década de 1950 ou 

1960 em Baixa Grande. Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

Flandú Neto conta como surgiu a tradicional Alvorada do dia 8 dezembro relatando 

que,  

A cidade fazia a festa da padroeira da Cidade dia 8 de dezembro, dia da 

santa, a festa tinha caráter religioso, iniciava com missas durante o dia e uma 

procissão nas ruas da cidade, a filarmônica acompanhava com cânticos 

religiosos. Mas em 1938, a filarmônica voltando para o clube onde ensaiava 

subiu tocando músicas como machinhas carnavalescas e uma alvorada sem 

permissão da igreja foi criada, isso passou a acontecer anualmente, passando 

a ter seguidores que começaram a freqüentar o espaço da filarmônica. 



Assim, a filarmônica Cinco de Março, rodava as ruas periféricas da cidade, 

após realização dos festejos da paróquia, arrastando o povo de ruas 

periféricas. (NETO, p. 19, 2015).  

Portanto através das pesquisas do historiador Flandú Alves Neto, a tradicional 

alvorada do dia 8 dezembro em comemoração aos festejos de Nossa Senhora da Conceição, 

foi criada por músicos da Filarmônica 5 de Março, que sem permissão do padre da época 

saíram pelas ruas da cidade tocando marchinhas de carnaval no dia 8 dezembro animando o 

dia festa da padroeira. De acordo com a data de 1938 citada por Flandú Neto em seu trabalho, 

sendo esse o primeiro ano da Alvorada festiva de Nossa Senhora da Conceição, a mesma 

estará completando no dia 8 de dezembro de 2018, 80 anos de existência nos festejos da 

padroeira de Baixa Grande. 

Entre esses 80 anos de existência da Alvorada no dia 8 de dezembro, algumas das 

personalidades de Baixa Grande tiveram certo destaque por manter essa tradição viva durante 

todos esses anos. Pessoas como o saudoso trompetista Bento Santana, que foi um dos 

inspiradores do hino da padroeira criado aproximadamente durante os anos de 1960, com a 

ajuda do pároco da época e também da antiga cantora da igreja, dona Zulima, criaram o hino 

de Nossa Senhora da Conceição. O refrão do hino que diz: “Viva Nossa Senhora, Viva Nossa 

Padroeira...”, ao som do trompete do saudoso Bento Santana e do seu irmão saudoso 

trombonista Antônio Marrom, emocionava a todos os fiéis e foliões da Alvorada no dia 8 de 

dezembro.  

                                                    

Figura 6- Saudoso Bento Santana, grande músico de Baixa Grande.  

Fonte: Arquivo pessoal de Jaime Borges. 



                                            

Figura 7- Dona Zulima antiga cantora do coral da Igreja Católica de Baixa Grande.  

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

                                                                

Figura 8- Saudoso Antônio Marrom, irmão de Bento Santana e grande músico de Baixa Grande.   

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

Outro baixagrandense que também teve sua contribuição nesses 80 anos de Alvorada, 

foi o saudoso Jaguararí, pessoa religiosa e alegre da cidade de Baixa Grande, que durante 

muitos anos era um dos organizadores da lavagem da escadaria da Igreja Católica e tmabém 

da tradicional Alvorada. Jaguarari juntamente com outros amigos e fieis da Igreja Católica, 

faziam uma lista e arrecadavam fundos para a realização da Alvorada. O dinheiro arrecadado 

servia para as despesas da festa, como pagamento dos músicos, bebidas, fogos e alimentação. 

Jaguararí sem dúvida foi uma figura de grande importância nesses 80 anos de Alvorada. 



                                                     

Figura 9- Saudoso Jaguararí, um dos organizadores da Alvorada Festiva dia 8 de dezembro.  

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

Músicos de Baixa Grande como Wilsinho, Jair de Judicael, Deda de Judicael, Delando 

Santana, Vel Santana, Antônio Martins (filho de Antônio Marrom), professor Etinho e Cloves 

de Chota, ao lado dos instrumentistas de sopro da cidade de Mundo Novo como, Chiquinho 

Caperal (em memória), Wilson e os “sopristas” de Baixa Grande da época, Bento Santana e 

Antônio Marrom, já realizaram diversas Alvoradas em Baixa Grande durante os anos de 1970, 

1980, 1990 e inícios de 2000, que ficaram para a história da cidade.  

                                                   

Figura 10- Wilisnho, grande cantor e um dos antigos organizadores da Alvorada. 

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

Atualmente essa tradição vem sendo mantida a 10 anos em Baixa Grande, por jovens 

que criaram em 2008 uma Charanga chamada Charanga Bento Santana, com o intuito de 



homenagear o músico Bento Santana falecido no ano de 2003. A Charanga foi encabeçada no 

ano de 2008 pelos jovens músicos Washington Filho (percussionista) e Fredson Santana 

(instrumentista de sopro e filho de Bento Santana), com ajuda do professor Etinho (também 

percussionista), do baterista Cloves de Chota, Deda de Judicael e outros jovens que faziam 

parte da fanfarra da cidade na época como o trompetista Berivaldo Junior e Wellington 

Araujo (popular Uli). Esses jovens se organizaram com o apoio da Igreja Católica, dos 

comerciantes, da prefeitura municipal de Baixa Grande e de músicos de sopro da cidade de 

Mundo Novo e Mairi realizando a Alvorada no dia 8 de dezembro de 2008 em Baixa Grande, 

dando continuidade ao trabalho dos antepassados até os dias atuais, completando neste ano de 

2018, 10 anos de Orquestra de Sopro Bento Santana (novo nome da Charanga Bento 

Santana), e 10 anos da realização da Alvorada Festiva por esse grupo musical de jovens 

baixagrandenses.  

                         

Figura 11- Alvorada de 2009 animada pela Charanga Bento Santana.  

Fonte: Facebook: www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

                     

Figura 12- Fundadores da Orquestra de Sopro Bento Santana: Fredson Santana, Berivaldo Junior, 

Washington Filho, Professor Etinho e Uli.  Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho.  



                                     

Figura 13- Alvorada de 2012, momento da folia. 

Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho

 
Figura 14- Alvorada do ano de 2012. Registro do momento da homenagem em frente a casa do saudoso 

Bento Santana. Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

                       

Figura 15- Orquestra de Sopro Bento Santana na Alvorada de 2016 em Baixa Grande.   

Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 



 

Figura 16- Alguns dos fundadores Orquestra de Sopro Bento Santana: Berivaldo Junior, Fredson Santana, 

Uli, Wilson de Mundo Novo, Washington Filho e Professor Etinho.  

Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

                                   

Figura 17- Orquestra de Sopro Bento Santana na festa da padroeira de Baixa Grande de 2017. Fonte: 

Arquivo pessoal de Washington Filho. 

Portanto, diante de tudo que foi apresentado nesse trabalho, podemos concluir que a 

Alvorada Festiva do dia 8 de dezembro, não é apenas uma comemoração religiosa do dia da 

padroeira de Baixa Grande. A Alvorada também se tornou uma festa popular enraizada na 

cultura de nossa cidade, em que na sua realização envolve a presença de religiosos devotos da 

padroeira, músicos de Baixa Grande e cidades vizinhas, funcionários públicos, comerciantes, 

empresários, trabalhadores autônomos, jovens, adultos, idosos e até crianças, todos reunidos 

em um só motivo, festejar, agradecer, se emocionar, pagar promessas, ou simplesmente sair 



“no meio folia” se divertindo com paz, amor e felicidade cantando “Viva Nossa Senhora, 

Viva Nossa Padroeira!”, ao som da Orquestra de Sopro Bento Santana, comemorando os 80 

anos história dessa tradição.    
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