
CASCAVEL: 

A localidade herdou o nome do antigo Sítio Cascavel, tendo sido elevada à categoria de 
município em 1883. Do período da fundação, a cidade ainda guarda algumas 
edificações, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e o prédio da antiga 
Cadeia Pública. 

Destino certo de muitos turistas que visitam o Ceará, o litoral de Cascavel é rico em 
praias e ainda contempla a Área de Proteção Ambiental de Balbino, localidade 
conhecida pelo projeto comunitário de turismo sustentável. A vasta produção artesanal, 
caracterizada pela cerâmica utilitária e decorativa e pelo mobiliário em cipó, movimenta 
a economia da cidade. As peças são adquiridas na tradicional feira local e nos principais 
centros artesanais do Estado. Cascavel revela-se também nas regatas nas praias de 
Águas Belas e Caponga e no carnaval de rua. 

• Data de Criação: 06/05/1833 
• Gentílico: cascavelense 
• Toponímia: proveniente da denominação do sítio de propriedade de Manoel 

Rodrigues da Costa. 
• Distância de Fortaleza: 64,3 km 
• Acesso: CE-040 
• População: 63.170 hab. 
• Área: 837,97km² 
• Secretaria da Cultura: (85) 3334.2840 

 

ATRATIVOS: 

I. Pólo Artesanal de Cascavel 

Localizado na entrada da cidade na CE-040, é o principal ponto de comercialização do 
rico artesanato do município, onde se encontra uma grande variedade de peças em cipó, 
renda, labirinto, crochê e cerâmica. Funciona diariamente, em horário comercial. 

II.  Área de Proteção Ambiental de Balbino 

A APA de Balbino agrega uma área de 250 hectares cobrindo um ecossistema costeiro 
de coqueiros, manguezais e lagoas. Balbino é uma pequena comunidade de pescadores e 
artesãos, conhecida pelo trabalho voltado ao turismo sustentável que preserva as 
tradições locais. 

III. Visite Também: Mercado Público de Cascavel; Núcleo de Arte e Cultura de 
Cascavel; Rio Pirangi; Riacho Malcozinhado e o encontro do Rio Choró com 
o mar; Praias: Caponga, Barra Nova, Águas Belas e Balbino. 

IV. Conheça Ainda: Artesanato em Cerâmica – Moita Redonda; Carnaval de 
Cascavel; Festa de Nossa Senhora do Ò. 

 



V.  Feira de São Bento 

O santo protetor contra a picada de cobra dá nome a uma das feiras livres mais 
populares de todo o Ceará, a de Cascavel. A feira acontece aos sábados, pela manhã, 
mas anima o dia inteiro. Na feira de São Bento tem de tudo um pouco (ou um muito, 
que a fartura é grande). Produtos dos sítios das redondezas, verduras, frutas, galinhas, 
ovos. Rapadura, batida, alfenins, garapa e demais derivados da cana de açúcar. Peixe de 
água doce e o pescado da Caponga, uma das praias mais movimentadas do município. 
Na feira, o destaque maior vai parar o rico artesanato local. Por exemplo, a cerâmica 
com sua pintura característica em toar, em arabescos e folhagens de cor branca 
desenhados sobre o encarnado barro queimado. A diversidade de produtos feitos em 
palha e cipó rivaliza com toda a parafernália industrializada, cada vez mais freqüente. 

 

 


