
CARIRÉ 
 
O município formou-se a partir do final do século XIX, estimulado pela construção da 
Ferrovia Sobral-Crateús. Localizada ao lado da histórica Sobral, Cariré têm na 
agricultura, na bovinocultura e na caprinocultura suas bases econômicas, que também 
envolvem o comércio, desenvolvido pela intensa movimentação da região. Durante os 
festejos juninos, que coincidem com a festa do padroeiro, as ruas ficam repletas de fiéis 
e visitantes, que participam das missas, quermesses, e se fartam nas barracas de comidas 
e bebidas típicas.  
 

• Data de criação: 16/09/1929 
• Gentílico: Carireense 
• Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “peixe diferente” 
• Distância de Fortaleza: 287,1 km 
• Acesso: BR-222/ CE-183 
• População: 19.162 hab. 
• Área: 756, 89 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3646.1133 

 
 
ATRATIVOS 
 
Igreja de São Francisco 
 Inicialmente dedicada a Santo Antônio de Pádua, a igreja foi erigida em terreno 
da Estrada de Ferro de Sobral, com o auxílio da população. As obras foram concluídas 
em 1987. Localiza-se ao lado da antiga Estação Ferroviária de Cariré, fazendo parte de 
um conjunto de edificações do final do século XIX. 
 
Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua 
 Patrimônio histórico que se caracteriza por sua torre, com 31 metros de altura, 
podendo ser avistada antes mesmo da entrada na cidade. Foi construída em 1956 e 
ocupa quase 800m² de área coberta. 
 
Museu Euclides Rufino Rodrigues 
 Com um acervo de 8 mil peças, é o primeiro museu de Cariré. A coleção foi 
formada por Euclides Rufino Rodrigues, a partir de objetos e documentos que 
retratavam os fatos históricos da cidade, desde o tempo da escravidão. 
 
 
CULTURA VIVA 
 
Festejos de Santo Antônio de Pádua  
 Principal festa religiosa do município, homenageia o padroeiro com quermesses, 
leilões, novenas, louvores, orações, procissões e visita do Santo às residências, numa 
celebração que se estende por 10 dias. 
 
 
CONHEÇA AINDA 
 

• Artesanato em palha, crochê e redes artesanais 



• Arraia Tapuiense 
• Dança de São Gonçalo 
• Quadrilhas Mandacaru do Sertão e Flor do Mandacaru 

 
 
VISITE TAMBÉM 
 

• Igreja de São Franscisco 
• Mercado Público de Cariré 
• Lagoa dos Índios  
• Pedra do Sino 
• Rio Acaraú 

 
 
 
 


