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Eventos

 Caminhos do Frio
Natal da Serra

Bate e Fica
Festival das Flores
Sabores da Serra



Evento:
Caminhos do Frio - Rota Cultural

Atividades:
 Atrações Musicais;, Oficinas, Exposições e

trilhas ecológicas

 

Período:
Ocorre anualmente, de Julho a Setembro

Fonte: areia.pb.gov.br ; Acesso em 29/12/2020

Gratuito
Temáticas: Arte, História, Cultura e Lazer



       O evento ‘Rota cultural: Caminhos do frio’ é um
projeto que teve início no ano de 2005. Ele inclui as
cidades de Pilões, Remígio, Solânea, Serraria,
Bananeiras, Matinhas, Alagoa Nova e Alagoa
Grande e da ilustríssima cidade de Areia, se
estendendo dos meses de julho a setembro.
      O evento é um convite a população para poder
sentir e vivenciar o clima frio da Serra da
Borborema. Apresentando programação rica em
cultura, arte e música que favorece os mais
preciosos meios culturais que as cidades têm a
oferecer.
      O evento tem possibilitado a abertura de novos
empreendimentos no ramo de gastronomia,
hotelaria e lazer, alavancando o cenário econômico
e cultural de cada uma das cidades trazendo
atrações artísticas, festival gastronômico, turismo
rural e de aventura.
      A Rota cultural: caminhos do frio fornece as
cidades uma fonte de emprego e renda.
Atualmente ele conta com o Sebrae e o Governo do
Estado como principais parceiros, aumentando a
qualidade dos serviços e atrações oferecidas
durante o festival. 
      É uma excelente oportunidade para contemplar
e conhecer a história do Brejo Paraibano.

Caminhos do Frio





Fotos obtidas no
instagram

@caminhosdofriooficial



Atividades:
 Feirinha de Produtos Artesanais; Oficinas;

Atrações Musicais;
 

Evento:

Ocorre anualmente durante o mês de Dezembro

Natal na Serra

Peças Teatrais;

 Fonte: areia.pb.gov.br ; Acesso em 29/12/2020

Período:

Dança.

Gratuito



         Inaugurado em 2017 como “Natal Luz na Serra de Areia”,
o “Natal na Serra” já contou com três edições. Foi criado com
o objetivo de desenvolver o turismo e o comércio na cidade
de Areia, além de proporcionar aos próprios habitantes
areienses a sensação e o espírito característicos do período
natalino. 
      Transcorridas durante o mês de dezembro, as atividades
são, em sua maioria, gratuitas e executadas essencialmente
na praça central da cidade, a histórica Praça João Pessoa, e
em locais que constituem o seu entorno. 
       Na feirinha, é possível encontrar produtos gastronômicos
e artesanais em exposição pelos produtores locais. No palco,
grupos: musicais, de teatro e de dança. Além disso, corais e
contação de história entretêm os participantes do evento.
Oficinas de confecção de artesanato figuram como a opção
para aqueles que desejam experimentar uma participação
ativa nessa celebração. Vale ressaltar também dois pontos
altos da festividade: a chegada do Papai Noel em seu trenó e
o acendimento das luzes natalinas.
    Toda a cidade resta envolvida na decoração e na
iluminação. Assim, no mês de dezembro, Areia comemora o
Natal com uma grande programação artística, cultural e de
lazer. Lugares turísticos consagrados, como o Casarão José
Rufino e o Espaço do Artesão, servem como espaços de
realização desse festival. Uma integração, portanto, entre
uma solenidade clássica e a farta história da cidade. Uma
experiência que denota a potência turística de Areia indo
além do ciclo junino paraibano.

Natal na Serra

Para mais informações: @areianatalnaserra





Fotos obtidas no
instagram

@areianatalnaserra



Atividades:
 Acampamento; Feijoada; Atrações Musicais;

 

Ocorre anualmente mo mês de Agosto
 

Período:

Evento:
Bate e Fica

Sorteios de Brindes; Turismo Cultural.

Fonte: @motoclubeaventureiros

Gratuito
Temática: motociclismo / motoclube



    Pra quem compartilha e se aventura no mundo da
Motocultura, ou para quem quer aproveitar alguns
dias de diversão e conhecer um pouco desse universo
motociclístico, o maior evento de motociclismo do
Brejo Paraibano  convida os motociclisclistas e turistas
de todo o Brasil para se aventurar e sentir o vento das
estradas de Areia, na Paraíba. 
    A 3º edição do Evento Motociclístico  Bate e Fica
realizado em 2019 durante os dias 23, 24 e 25 de
Agosto contou com muita música em praça pública,
áreas de acampamento cobertas, distribuição de
feijoada,  café da manhã, sorteios de brindes, stands
de vendas de acessórios, troféus, turismo cultural, e
claro, uma mega estrutura para receber todo o
público. 
     O evento acontece anualmente durante o mês de
Agosto, e é organizado pelo Motoclube Aventureiros
do Brejo e conta com o apoio da Prefeitura de Areia.
Infelizmente, a quarta edição do evento, que seria
realizada em Agosto de 2020, foi cancelada devido a
pandemia relacionada ao COVID-19.  Porém, para
quem deseja comparecer e compartilhar dessa
experiência, poderá se manter atualizado através do
instagram dos organizadores do evento 

Para mais informações: @motoclubeaventureiros

Bate e Fica





Fotos obtidas no
instagram

@bradadores_ss_guarabira
@bateeficaareiapb

@conquistadoresdoasfalto
@guerreirosdoasfalto



Atividades:
 Exposição de Flores;

Discussões sob o tema abordado;
Venda de Alimentos e Produtos variados;

Período do Evento :

 
Ocorre anualmente geralmente durante Setembro.

Evento:
      Festival das Flores

Apresentações Musicais;

Fonte: areia.pb.gov.br ; Acesso em 29/12/2020



    O Festival das Flores de Areia é um evento
belíssimo e que reúne especialistas de todas as
partes do país para discutir sobre arte, flores e
até de empreendedorismo. 
   A prefeitura municipal de Areia, através das
Secretarias de Cultura, Turismo e Eventos
realizam geralmente no mês de setembro O
Festival das Flores de Areia, com algum tema
voltado às flores e cultura da cidade além de
também atrações musicais regionais.
   O evento visa promover as potencialidades
culturais do município de Areia e região
destacando o empreendedorismo de algumas
floriculturas da região, demonstrando que essa
é mais uma atividade viável para a região do
Brejo.
    O Festival das Flores de Areia é embalado ao
ritmo do Choro, um estilo de música
tipicamente brasileiro, que evidencia o talento
do músico brasileiro e que em Areia também
tema sua representação através do Clube do
Chorinho de Areia.

Festival das Flores



Fotos da abertura do evento em 2018  obtidas no site
da prefeitura municipal de Areia



Período do Evento :

 Ocorre anualmente geralmente durante Março

Evento:
       Sabores da Serra

 

Fonte: https://alelontra.com.br/i-festival-gastronomico-
sabores- da-serra-acontece-na-cidade-de-areia-em-marco

Atividades:
 Oficinas; Aulas Práticas com Chefs de cozinha;

Degustações; Apresentações Musicais;
Exposições de Produtores Locais; Entre outras.



    O Festival Sabores da Serra é um evento gastronômico
sediado na cidade de Areia, município do brejo
paraibano. Esse evento tem como principal propósito
enaltecer a cultura local, divulgar a profissão da
gastronomia em uma atividade acadêmico-comercial,
para abordar o empreendedorismo na área, e também
explorar a união de cultura e lazer para a cidade. Sua
programação é composta de oficinas, aulas práticas com
chefs de cozinha, rodas de debates, degustações de
alimentos, exposição de produtores regionais,
juntamente com atrações musicais. 
       No evento, há a participação de chefes de cozinha da
região, que fazem inscrições para participação de
concursos dos seus melhores pratos típicos, que são
expostos em tendas e também comercializados. Além
disso, há produtores regionais que vendem e divulgam
produtos de alta importância gastronômica, especiarias
típicas da região da serra paraibana e produtos
orgânicos, como mel de abelha, queijos, hortaliças, entre
outros. 
    Idealizado pelo Instituto Federal da Paraíba (IFPB –
Campus Areia), o festival é realizado em torno da praça
mais movimentada da cidade (Praça João Pessoa) e
possui entrada franca. O primeiro Festival Gastronômico
Sabores da Serra foi realizado no ano de 2020, nos dias
13 e 14 de março.

Sabores da Serra





Fotos obtidas no
instagram

@cheffabiocunha
@saboresdaserra.areia
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