
ANTONIA DO NORTE 

       O município de Antonia do norte iniciou sua historia em terras ás margens  do 
riacho São Pedro,na povoação de Mucambo. Esta localizado na região do Cariri Oeste, 
Visinho ao Sertão dos Inhamuns O açude do Coronel e o Açude Grande, emoldurados 
por serras, são os principais destaques hídricos A agricultura e a pecuária são fontes de 
sustentação econômica. Grupos de teatros e Dança, violeiros repentistas caretas e 
penitentes representam as atividades culturais do município 

ATRATIVOS 

Capela São Sebastião erguida em promessa feita a São Sebastião para  que a  segunda 
Guerra Mundial não chega se ao Brasil, foi inaugurada  no inicio de 1946, com missa 
em homenagem ao padroeiro seguida de novenarios, leilão e baile Desde  então os 
festejos que acontecem  no mês  de janeiro, tornaram se uma tradição 

CONHEÇA AINDA  

Artesanato em cerâmica  

Banda Municipal de Antonia do Norte 

Festa do Município 

Forró entre Serras  

Festa do Padroeiro Santo Antonio e Pau da  Bandeira 

Penitente Coração de Jesus 

 

CULTURA VIVA 

Carnaval de Alegria  

       O carnaval de Antonia do Norte e um dos mais animados da região do cariri. Na 
programação destacam se o forro dos Crediaristas que homenageia os filhos da terra que 
moram em outros cidades, o tradicional Mela-mela e os blocos sou mais Tetê, To rindo  
a toa e o bloco das Virgens  

Caretas de Antonia  

     Nos dias da semana Santa, a movimentação dos caretas que saem ás ruas com os 
rostos mascarados pedindo as prendas para o Judas, muda o cotidiano da cidade. No 
sábado de Aleluia, arganizam em cestas os alimentos que foram doados e os colocam 



dentro de um cercado de palha, onde também está o Judas. A animação se faz do lado 
de fora quando a população tenta burla as chicotada dos caretas para pegar as cestas e o 
Judas. 

 

Data de  criação: 08/05/1958 

Gentílico: Antoninense 

Toponímia: sem nenhum esclarecimento histórico 

Distancia de Fortaleza: 481,9KM 

Acesso: CE 060/375/284/371 

População: 7. 401 hab. 

Área: 260,1 km Quadrado 

Secretaria de Cultura: (085) 3545 1322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


