
 

ARARIPE 

         Um dos mais antigos municípios de região do Cariri faz parte da área de proteção 
ambiental da chapada do Araripe, ocupando uma parte de planalto da chapada local de 
trilhas grutas, grutas e cavernas como a do Brejinho, a Segunda maior do Estado. 
Araripe é também conhecida pela quantidade e qualidades de fósseis de pterossauros 
encontrados nas rochas. A região transparece na devoção ao Frei Damião de Bozzano e 
ao Padroeiro Santo Antonio de Pádua, Destacam se o artesanato em crochê e tricô, os 
projetos voltados para a  musicas e a dança, além das manifestações tradicionais 

ATRATIVOS 

          Igreja e Praças Matriz de Santo Antonio A pequena Araripe,localizada no alto da 
chapado de mesmo nome, oferece ao visitante uma bucólica paisagem. No coração da 
cidade, a Igreja de Santo Antonio de 1942, tem em seu adro o Pau da Bandeira 
representando o santo Padroeiro entorno, a arborizada Praça Vidal de Alencar matem o 
tradicional coreto com beiral de madeira trabalhada Casas de Farinha Na entrada da da 
cidade o visitante se depara com um monumento em homenagem ás raspadeiras de 
mandioca.O cultivo da planta e a produção de seus derivados fazem parte do cotidiano 
da população.Nas diversas  casas de farinhas existentes no município  pode se conferir o 
processo artesanal das raspagem da mandioca para a fabricaçaão da farinha, da  goma  e 
da tapioca  

Cruz do Monte e Romaria  de Frei Damião 

       Araripe é um dos lugares de maior veneração ao Frei Damião, missionário Italiano, 
da Ordem  dos  Capuchinhos, que ficou  conhecidos por sua peregrinações pelo nordeste 
Brasileiro. A cidade  reúne milhares de pessoas que se dirigem para o alto da cruz do 
Monte . O local abriga uma  capela  a sala de  e votos  e um santuário  co a estátua de 
Frei Damião 

 CAVERNA DO BREJINHO  

            Maior caverna arenítica da região localizada no sitio das nascentes, em meio a 
uma rica  vegetação. A caverna guarda  muitas lendas e historias e tornou se    um dos 
locais mais visitados do município 

CONHEÇA AINDA  

Artesanato em cerâmica, barro e cipó 

Festa do Padroeiro Santo Antonio 



Reisado do oriente  

VISITE TAMBÉM 

Casario Antigo 

Mercado Público 

 

CULTURA VIVA  

Festival Brasileiro de Musica Antiga  em Abril de 2006 foi organizado o l FESTIVAL 
DE MUSICAS ANTIGAS com o propósito de incentivar a formação musical, através 
de um produto cultural diferenciado. A primeira edição do evento ofereceu uma rica  
programação , com corais e grupos instrumentais do estado e de outras capitais 

Data de criação: 03/08/1875 

Gentílico: araripense  

Toponímia: proveniente de denominação da chapada que se estende entre o Ceará e 
Pernambuco, significando, no idioma tupi “lugar onde o dia começa” 

Distancia de Fortaleza: 526,8Km 

Acesso: BR -020/CE-187/292 

População: 20, 982  hab. 

Área: 1. 347,04Km Quadrado 

Secretaria de Cultura: (085) 3530 1245 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


