
CRUZ 

 

Data de criação: 14/11/1985 
Gentílico: cruzense 
Toponímia: proveniente da cruz existente no local onde morreu de fome um retirante da 
seca. 
Distância de Fortaleza: 258,5 km 
Acesso: BR-222/ CE-354/178/216/179 
População: 23.279 hab 
Área: 334,83 km² 
Secretaria da Cultura: (88) 3660-1277 
 
 Emancipado de Acaraú, a sede e outros distritos do município ainda guardam 
ruínas de residências e casas de farinha, que datam do século XVIII. Os investimentos 
públicos na cultura têm lugar na instalação e manutenção de equipamentos culturais, 
que favorecem as atividades artísticas no município, seja na banda municipal ou nos 
grupos de dança e teatro da cidade. Os atrativos naturais também são destaques, como o 
trecho do Parque Nacional de Jericoacoara e a praia do Preá. Reduto de pescadores, seus 
ventos propiciam a prática de esportes náuticos, como o kitesurf. 
 
ATRATIVOS 

 

Igreja da matriz de São Francisco 
  
 A imagem do padroeiro veio de Portugal em 1883, um ano antes da inauguração 
da Igreja. Ao longo do tempo, a edificação passou por reformas de ampliação, ganhando 
uma torre na década de 1970. No seu entorno, a bela praça e um tamarineiro centenário 
dão aconchego à população e visitantes da cidade. 
 
Museu do Som e da Imagem 
 
 As doações da comunidade de Cruz compõem o acervo deste museu, inaugurado 
em 1987. Organizado em coleções de numismática, indumentária, arte sacra, dentre 
outras, que preservam e difundem a história e as tradições do município. 
 
Centro Cultural Cruzence 
 
 Inaugurado em 1987, o equipamento é um espaço de formação e lazer para 
comunidade e de valorização da cultural local. 
 
Casas de Farinha 
Farol Tour 
Prédio Jenipaeiro 
Teatro Renato Aragão 
Lagoas Azul e da Cruz 
Praias: do Preá, da Sereia, de Formosa 
Companhia de Dança de Cruz 
Regata de Canoas do Preá 
 
CULTURA VIVA 



 
Festa do Padroeiro 
 A abertura é marcada pela apresentação da Banda Municipal de Cruz, na Praça 
da matriz, onde acontece a exposição de artesanato. A programação envolve ainda 
danças folclóricas, peças teatrais, música, cordéis dramatizados, grupo de reisados, 
sanfoneiros e rodas de violeiros. 
 
 
 


