
CAMPOS SALES 

Portão de entrada do turismo no Cariri, na fronteira entre Ceará e Piauí. Em  
Campos Sales está parte da Área de proteção Ambiental da chapada do 
Araripe,com diversos atrativos naturais, onde se destacam a gruta do  Boqueirão, a 
pedra do convento, com inscrições rupestres, e a rocha do Sino. Campos Sales foi o 
município que  abrigou a revolucionária e heroína brasileira Bárbara de Alencar em 
seus últimos anos de vida. A cidade guarda seus restos mortais na pequena  capela 
do distrito de ltaguá.  

 
• Data de craição :29/07/1899 

• Gentílico: camposalesense 

• Toponía: homenagem ao então presidente da Republica, o paulista 

Manuel Ferraz de Campos Sales  

• Distância de Foratleza :493,8 Km 

• Acesso: BR-020/CE -187 

• População: 26.997 hab 

• Área: 1.082,77 Km2 

• Secretaria da cultura: (88) 3533.2807 

 

ATRATIVOS  

Capela de Itaguaí 

        Pequena Capela localizada no distrito de Itaguaí, cujoa estrutura, edificada no 

século XIX, guarda os restos mortais de Barbará de Alencar. A heroína, que nasceu em 

Pernambuco e viveu no Crato,possuía uma fazenda chamada “Touro”, em Campos 

Sales, na qual viveu seus últimos dias, após uma longa vida dedicada ás causas 

políticas.   

Sítio Andradina  

Localizada a sete quilômetros da sede, no distrito de cabaceira, o Sítio 

Andradina tem como maior atrativo a missão voluntária do administrador da 

propriedade de acolher animais selvagens resgatados do cativeiro. Conhecido pela 

população por “ IBAMA  do Brás “, o lugar acolhe animais como jacus, jabotis, quatis, 

macacos, araras, tucanos, dentre outros .  

CONHEÇA AINDA 

• Festa da padroeira Nossa Senhora da penha  

• Reisado de caretas  

 



 VISITE TAMBÉM  

• Igreja Matriz de nossa senhora da penha 

 

 

CULTURA VIVA 

Comunidade Quilombola Alto dos negros  

Na zona rural do município encontra-se a comunidade de Nova Roma, popularmente 

conhecida por Alto dos Negros. O nome se refere á predominância da etnia que 

abrange mais de setenta por cento da população remanescente do tronco familiar de 

Antônio Custódio que vindo do Maranhão, instalou-se no lugar, no século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


