
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
                        

CARIRIAÇU 

           No alto da serra de São Pedro; a pequena Caririaçu possui clima, a pequena caririaçu possui clima 

agradável, característicos das cidades serranas. o nome do município é o mesmo da etnia indígena que 

habitava o vale do cariri,entre as terras de são Pedro e Araripe.entre os atrativos naturais de caririaçu 

estão a fazenda serra verde, a trilha da pedra do oco, as cachoeiras das piabas e das queimadas.a 

agricultura é a principal atividade econômica juntamente com a bovinocultura ,e o criativo artesanato feito 

De sisal merece referencia. 

ATRATIVOS 

Gruta via sacra    

Para cumprir uma promessa pela cura  da esposa, um morador construiu a gruta inteiramente de pedra , 

em um dos pontos mais altos da cidade. Acima dela há um cruzeiro. 

Hoje, alem de ser local para novenarios, também recebe as encenações da via sacra no período de semana 

santa. 

VISITE TAMBEM 

Cruzeiro de são Francisco 

Gruta de nossa senhora de Lurdes 

Museu nogueira machado 

Museu dona Nazaré 

CONHEÇA AINDA 

Banda cabeçal são Raimundo 

Artesanatos em bordados e crochê 

 Data da criação: 18/08/1876 

Gentílico: caririaçuense 

Toponímia: denominação dos índios  que habitavam o famoso vale do cariri 

Distancia de fortaleza: 466,4 km 

Acesso: CE- 060/292/386/BR-230 

População: 28.499 hab 

Área: 623.82 km² 

Secretaria da cultura (88) 34571112 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
                        

CULTURA VIVA 

Associação dos artesãos de caririaçu 

Os artesãos de caririaçu organizaram-se para divulgar e vender o artesanato local. Fundaram em 2001, a 

associação dos artesãos de caririaçu,que hoje se destaca pela fabricação de bolsas e outros artigos feitos 

da palha do milho.a qualidade dos produtos já garante a comercialização para outros estados, alem do 

comercio local 

MESTRE ZÉ MATIAS 

Jose Matias da silva, agricultor, ainda trabalha da roça, mas desde cedo pratica sua dança do reisado 

conhecida como “reis do congo” nos grandes eventos da região, momentos de extrema alegria e realização 

pessoal. Diplomado como mestre da cultura pelo governo do estado em 2006, Zé Matias renovou 

compromisso de transmitir a cultura do reisado para as novas gerações.                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 


