
AURORA 

As raízes de Aurora estão no vilarejo na ribeira do vale do salgado, lugar de descanso de 
tropeiros. A economia local tem base na agropecuária e na extração mineral. Uma 
caminhada pelas ruas mostra um fato curioso: a fachada das casas pintadas em tons 
fortes de verde, amarelo, ou rosa, estilo que  se  repete nas igrejas e no prédio da estação 
ferroviária. Em meio a uma paisagem verde, com recorte de serras ao fundo, o 
município, famoso como terra natal do sagrado pintor Aldemir Martins, nascido no 
distrito de ingazeiras, tem  verdadeira  vocação para as artes plásticas, especialmente 
para esculturas em madeira,principal expressão da arte popular do município. 

 

• Data de criação: 10/11/1883 

• Gentílico: aurorense 

• Toponía: nome simplificado do local Aurora velha, onde existia antigamente 
uma taberna de comestíveis, beberagens e hospedagens e hospedaria 

• Distância de Fortaleza: 460,8Km 

• Acesso: BR-116/CE-138/288 

• População: 25.656hab. 

• Área: 885,83Km2 

• Secretaria da cultura: (88) 3243.1022 

CONHEÇA AINDA  

• Festa do padroeiro e semana do município 

• Grupo de quadrilha do Sítio Oiticica    

ATRATIVOS    

Estação Ferroviária de Aurora  

            A estação Ferroviária de Aurora foi inaugurada em 1920, transportando 
passageiros até 1989. O complexo ferroviário original encontra-se  bem conservado, 
incluindo a antiga residência do mestre de linha e uma caixa d’ água em estrutura 
metálica  

CULTURA VIVA  

Mestre Antonio 

Antonio Pinto Fernandes, construtor e tocador de rabeca, fizeram seu primeiro 
instrumento ainda criança oficio que desenvolve até hoje. Produz exemplar bem 
acabado e de rica sonoridade utilizando facas velhas, tesouras e uma infinidade de 
artimanhas. Por sua arte, foi diplomado  Mestre da cultura tradicional  popular do 
Estado do  Ceará, em 2006 

ARTESANATO MADEIRA  



  Entre as diversas tipologias do artesanato desenvolvidas em Aurora, tem destaque o e 
feito de madeira, que tem em Simplício, o “Cizin”, seu maior representante. Cizin fez a 
primeira escultura aos 11 anos de idade. Suas peças podem ser adquiridas na cidade, 
com o próprio escultor. 

 

CARNAURORA 

O carnaval é um dos importantes eventos do município. Durante o dia, a festa 
acontece nos clubes e balneários e a noite, na avenida principal. Destacam-se os blocos 
organizados, dentre eles H-lera, os normais, Muvuca, Tipi folia, que concorrem a 
troféus e prêmios.  

 

VISITE TAMBÉM  

• Igreja Matriz Aurora 

• Capela de são Benedito  

• Açude Cachoeira  

• Balneário Clube do preto 

• Sitio Malhada Funda  

• Barragem do poço do meio 

• Rio salgado 

• Casario Histórico  

• Estação Ferroviária de ingazeira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


