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As festas de Padroeiro ou Padroeira, tradicionais em todos os Municípios, 

Distritos e nas Paróquias das grandes cidades, incluem costumeiramente novenas, 

procissões, quermesses (com disputas entre rainhas dos partidos azul e encarnado) e 

leilões, em celebrações comunitárias, que acontecem, na igreja e na praça onde ela fica 

localizada. Em algumas aparecem manifestações particularmente interessantes. 

Merecem destaque, entre outras, as festas de: Nossa Senhora do Livramento, em 

Parazinho (Município de Granja), na qual a procissão inclui o desfile de uma barca 

votiva, recordando os náufragos que ergueram a capela primitiva; a de Nossa Senhora 

da Saúde (festejada a mais de 160 anos), no Mucuripe (bairro de Fortaleza), onde 

costumava-se fazer seguir o andor de Nossa Senhora por uma galera em miniatura 

carregada por marujos, que a conduziam dando-lhe o ritmo das ondas em alto mar; a 

Festa do Senhor do Bonfim, em Icó, comemorada no último dia do ano, tradicional por 

sua bela e grandiosa queima de milhares de rojões; além de outras, como a festa de São 

Sebastião (no Ipu e em Ipaumirim), a de São José (no bairro do Siqueira, em Fortaleza), 

a de Nossa Senhora da Penha (no Crato), a de São Gonçalo (em São Gonçalo) etc. As 

festas de Padroeiro ou Padroeira acontecem em datas fixas, no decorrer do ano, 

estendem-se por nove dias e noites, sendo as noites de abertura e encerramento as mais 

animadas. Em janeiro, no dia 20, acontece a festa de São Sebastião, em que os devotos 

costumam usar trajes vermelhos, especialmente batas, em muitas localidades. A festa 

ocorre, entre outros locais, em: Acaraú, Apuiarés, Ipaumirim, Ipu, Monsenhor Tabosa, 

Mulungu, Nova Olinda, Pedra Branca e no distrito de Lima Campos, em Icó. Em 

Fortaleza, há uma procissão e desfile de barcos, com a imagem de São Sebastião, na 

Barra do Ceará, e em Ipaumirim, uma grande romaria. Também, em Janeiro, no dia 28, 

acontece a festa de São Gonçalo, em São Gonçalo do Amarante e Jaguaribara. Já em 

fevereiro, no dia 2, se festeja Nossa Senhora das Candeias, em Jaguaribe, e em Juazeiro 

do Norte. Em março, no dia 19, comemora-se São José, Padroeiro do Ceará, com 

procissões para agradecer e pedir chuva, em quase todo o Estado. No Bairro do 

Siqueira, em Fortaleza, acontece o famoso Terço do Siqueira, com novenário, procissão, 

quermesse e leilão. Em abril, comemora-se São Vicente Ferrer, em Lavras da 
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Mangabeira; e São Jorge, que corresponde a Ogum, nas religiões afro-brasileiras, com 

procissões e rituais de Umbanda e Candomblé. Em maio, comemora-se, no dia 13, 

Nossa Senhora de Fátima, com festa em Fortaleza e outros municípios. No dia 21, 

acontece a festa do Espírito Santo, padroeiro de Morada Nova, onde o dia é 

comemorado com uma vaquejada. No dia 22, Santa Quitéria é festejada no município 

que traz o seu nome. No dia 25, São Benedito é festejado na igreja que tem seu nome, 

em Fortaleza, e no município de São Benedito. Em Junho, no dia 12, festeja-se Santo 

Antônio, em Barro, Cariré, Jardim, Quixeramobim, Barbalha, Aracati e Caridade. Nos 

dias 21 e 25, acontece a festa de São Luís Gonzaga, em Irauçuba.e em São Luís do 

Curu, respectivamente. Nos dias 23 e 24, têm lugar festas em louvor a São João, em 

todo o Estado. No dia 22, comemora-se o dia de Nossa Senhora do Livramento, no 

distrito de Parazinho, município de Granja. No dia 29, festeja-se São Pedro, em todo o 

Ceará, especialmente na região praieira e nos municípios de Ibiapina, Caririaçu e 

Parambu, onde ele é padroeiro. Cabe destacar, entre outros, os festejos de São Pedro, 

em Camocim, com sua famosa procissão de barcos. Também, durante todo o mês de 

Junho, acontecem Festas do Chitão, em todo o Estado. No mês de Julho, Nossa Senhora 

do Carmo é festejada, no dia 16, em Jucás e Pacatuba, assim como na Paróquia do 

Carmo, em Fortaleza. No mesmo dia, Nossa Senhora Sant’Ana tem seu dia 

comemorado em Iguatu, Jaguaruana, Jati, Mocambo, Paramoti, Santana do Acaraú, 

Santana do Cariri e Tianguá. No último domingo do mês, o Sagrado Coração de Jesus, 

ganha uma festa, em Brejo Santo. Já em Agosto, Nossa Senhora Auxiliadora é festejada 

em Cariús e Carnaubal. No dia 15, Nossa Senhora de Assunção, tem seu dia 

comemorado em Fortaleza e Viçosa. Neste mesmo dia, festeja-se Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, em Massapê e Reriutaba; Nossa Senhora da Palma, em Baturité; 

Nossa Senhora dos Prazeres, em Caucaia; Nossa Senhora dos Milagres, em Milagres; 

Nossa Senhora da Glória, em Mombaça; Nossa Senhora das Medalhas, em Nova 

Russas; e Nossa Senhora dos Navegantes, em Meruoca. No dia 22, acontece a festa do 

Sagrado Coração de Maria, em Morrinhos. No dia 29, louva-se Nossa Senhora da 

Saúde, no bairro do Mucuripe, em Fortaleza. Já no dia 31, São Raimundo Nonato é 

festejado, em Várzea Alegre. No mês de setembro, Nossa Senhora da Penha é louvada, 

no Crato, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Orós, logo no dia primeiro. No dia 

4, comemora-se as festas de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, em Piquet 

Carneiro; e Nossa Senhora da Saúde, em Penaforte. No dia 8, Nossa Senhora de Nazaré 

é festejada, em Capistrano; Nossa Senhora da Saúde, em Frecheirinha; Nossa Senhora 



da Penha, em Maranguape; e Nossa Senhora das Brotas, em Tabuleiro do Norte. No dia 

15: Nossa Senhora da Piedade tem seu dia comemorado, em Coreaú; e Nossa Senhora 

das Dores, em Juazeiro do Norte e Senador Pompeu. No dia 19, São Miguel é festejado, 

no distrito de Itapebussu, em Maranguape, com uma grande vaquejada. No dia 22, 

Nossa Senhora do Amparo é louvada, em Senador Sá. No dia 24, Nossa Senhora das 

Mercês tem sua festa, em Itapipoca. No dia 27, São Cosme e Damião ganham 

comemoração no município de Pereiro e nos terreiros de Umbanda, em festa onde as 

crianças são os principais convidados. Outubro começa nos dias, de 2 a 4, com a festa 

de São Francisco, em Canindé. No dia 3, Santa Terezinha é festejada na praia do 

Iguape, em Aquiraz, onde se dança o Coco e a Caninha Verde. No dia 4, São Francisco 

de Assis ganha festejo, também, em Novo Oriente. Nos dias 7 ou 8, Nossa Senhora do 

Rosário é louvada, em Russas, General Sampaio,Groairas, Tauá e Aracati. No dia 17, 

São Francisco de Assis ganha festa, em Palmácia. Em Novembro, no dia 16, São 

Gonçalo é festejado, em São Gonçalo do Amarante. E no dia 17, São Miguel tem sua 

festa, em Marco. Em dezembro, no dia 8, Nossa Senhora da Conceição tem seu dia 

comemorado, em Acaraú, Sobral, Redenção, Quixeré, Porteiras, Pentecoste, Palhano, 

Pacoti, Pacatuba, Aracoiaba, Bela Cruz, Boa Viagem, Cascavel, Farias Brito, 

Guaramiranga, Hidrolândia, Independência, Ipaumirim, Ipueiras, Iracema, Itapiúna, 

Jaguaretama, Limoeiro do Norte, Martinópole, Mauriti, Meruoca, Moraújo e Pacajús. 

Por corresponder ao dia de Oxum, na mesma data, em todo o Ceará, ocorrem festas nos 

terreiros de Umbanda e Candomblé. No dia 22, São Francisco de Paula é festejado, em 

Aratuba. No dia 25, o Menino Deus ganha festa, em Itatira. E no dia 31, Nossa Senhora 

dos Remédios, ganha festa, em Paracuru; e o Senhor do Bonfim, em Icó. SÃO JOSÉ 

Era um homem simples, o pai de criação de Jesus. Hábil artesão, São José Carpinteiro. 

Daí se entender com a gente comum. Com o cearense que busca no céu um sinal de 

chuva. Seu dia marca a passagem do equinócio. Se chove, tem bom inverno, os rios se 

enchem, os roçados crescem e as mesas se cobrem de milho e feijão. Padroeiro mais 

adequado não poderia haver, do Ceará e também de Aquiraz, Catarina, Granja, 

Maracanaú, Missão Velha, Paraipaba, Potengi e Ubajara. Mais de 40 municípios 

festejam e comemoram seu dia. Festa típica de padroeiro: novenário, terço diário, 

hasteamento da bandeira, quermesse, leilão, fogos de artifício e parque de diversões. 

Procissão caprichada, com anjinhos, irmandades, padres e sacristãos paramentados, fiéis 

levando ramos, andando descalços, o andor do santo e a banda de música. Vivas, fogos 

espocando e o povo cantando: São José a vós nosso amor/Seja o nosso bom 



protetor/Aumentai o nosso louvor. Talvez a festa mais bonita aconteça no bairro do 

Siqueira, em Fortaleza, onde há mais de 70 anos o povo reza um terço à margem do rio. 

E ainda há gente que, por não confiar no santo, rouba sua imagem dos altares e 

oratórios, só a devolvendo se chover. 


