
BOA VIAGEM 

 
A designação oriunda da simplificação do nome da capela erguida em 
comprimento à promessa feita por um casal de enamorados fugitivo ao passar 
pelo lugar onde hoje se situa o município. Projeto de ecoturismo estão sendo 
viabilizados para divulgar os atrativos naturais de Boa Viagem, como o Olho 
d’Água da Timbaúba, onde se encontram vestígios concretos da presença 
indígena. Aos poucos, a cidade está resgatando sua história, seu patrimônio 
cultural, suas origens e potencialidades. Cachoeirão, Cachoeiras dos Ferreiras, 
Cachoeira das Almas e Lajes dos Rogérios são excelentes atrativos na região, 
permitindo contato direto com a natureza. 
 

• Data da criação: 21/11/1864 
• Gentílico: boa viagense 
• Toponímia: nome simplificado de Nossa Senhora da Boa Viagem 
• Distância de Fortaleza: 221,6 km 
• Acesso: BR-020  
• População: 51.802 hab. 
• Área: 2.836,77 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3427-2197 

 
ATRATIVOS 
 
Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem 
 
A edificação foi erguida no mesmo local da antiga capela, que no século XVII 
foi o marco do povoamento do município, e possui uma única torre. No seu 
entorno, na Praça Matriz, acontecem os principais festejos da cidade. 
 
Museu Professor Cícero Pinto 
 
Fundado em 2004, o museu guarda a memória da cidade em objetos que 
retratam a história local. No acervo, fotografias, objetos litúrgicos e utilitários. 
 
CULTURA VIVA 
 
Festejos da Padroeira 
 
A festa em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem e também um 
grande evento cultural, contando com a participação de artistas e grupos 
populares. Os festejos acontecem entre os dia 23 de dezembro e 1° de janeiro, 
tendo como momento culminante a procissão da padroeira. 
 
VISITE TAMBÉM 
 
Núcleo de Educação, Arte e Cultura do Proares 
Monumento alusivo à fundação de Boa Viagem 
Açudes José Vieira Filho e José de Alencar 
Barragem Presidente Tancredo Neves 



 
CONHEÇA AINDA 
 
Semana do Folclore 
Produção artesanal de violas e violões 
 


