
CARIDADE 

 
O Padre José Tomás construiu a primeira capela em 1880. a Igreja Matriz de 
Santo Antônio é construção da mesma época, e a Igreja Nossa Senhora das 
Dores data de 1917. As manifestações artísticas do município se expressão 
nas festas juninas, na encenação da Paixão de Cristo e nos autos natalinos. 
Bordados, cerâmica e palha compõem o rico artesanato local. Abriga uma parte 
da Área da Proteção Ambiental da Serra de Baturité. 
 

• Data da criação: 06/08/1958 
• Gentílico: caridadense 
• Toponímia: o missionário Padre José Tomás mudou o nome da 

povoação de Kágado para Caridade 
• Distância de Fortaleza: 100,4 km 
• Acesso: BR-020  
• População: 14.591 hab. 
• Área: 846,37 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3324-1246 

 
 
ATRATIVOS 
 
Igreja Matriz de Santo Antônio 
 
Apresenta uma fachada de belos vitrais, duas torres sineiras com detalhes 
escalonados. Junto a Praça Matriz, formam o principal espaço de concentração 
das festividades do município.  
 
Igreja de Nossa Senhora das Dores 
 
Construída no fim do século XIX, possui fachadas com arcadas decoradas, e 
sua planta evidencia a forma de cruz, com altar rebuscado e um exuberante 
piso original. Localizada no distrito de Campos Belos, é frequentemente 
visitada por penitentes em romaria.  
 
Fundação Francisco Fonseca Lopes 
(Museu de Caridade) 
 
A memória de Caridade está preservada no Museu que funciona no centro da 
cidade. Documentos, livros, fotografias, objetos devocionais e peças de arte 
sacra compõem parte do acervo permanente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTURA VIVA 
 
Arte Popular 
 
Do couro são feitos os arreios e selas, da madeira, as imagens de santos, do 
barro, a cerâmica utilitária, e do bordado surgem toalhas e peças de vestuário. 
Caridade é referência no artesanato da região. Terra de muitos artesãos, 
escultores e pintores, residentes na sede e nos vários distritos do município. 
 
VISITE TAMBÉM 
 
Santo Antônio sem Cabeça 
Açudes São Domingues, Campos Belos, Carneiro 
Rios Patos e Siriema 
Serrote  
 
 


