
EUSÉBIO 
 
 

• Data de criação: 19/06/1987 
• Gentílico: eusebiense 
• Toponímia: homenagem ao abolicionista Eusébio de Queiroz Matoso e Câmara  
• Distância de Fortaleza: 25,9 Km 
• Acesso: CE-040 
• População: 38.448 hab. 
• Área: 76,58 Km2  
• Secretaria de Cultura: (85) 3260.4029 

 
Situado na região Metropolitana, emancipado de Aquiraz desde 1987, configura-se 
como porta de entrada para o litoral leste. A instalação de indústrias químicas, têxteis e 
alimentícias e a chegada de grandes empreendimentos imobiliários têm promovido um 
acelerado crescimento urbano ao município. 
 
Eusébio é conhecido pelas suas vaquejadas, movimentadas festas promovidas por casas 
e clubes de forró, eventos esportivos e, principalmente pela rica e diversificada culinária 
regional, que proporcionam diversão e entretenimento a moradores e visitantes. 
 
ATRATIVOS 
 
Autódromo Internacional Virgílio Távora 
 
Inaugurado em 1969, com 2.500 metros de pista, esse é o único autódromo do Estado e 
o primeiro do Nordeste. Reformas realizadas em 1997 e 2006 ampliaram a pista em 3 
mil metros, qualificando o autódromo para receber a II etapa do Campeonato Brasileiro 
2006 de Fórmula Truck. 
 
Associação de Produção Artesanal do Jaboti 
 
É o local certo para quem deseja conhecer ou adquirir o autêntico artesanato do 
município do Eusébio. São trabalhos em renda, cerâmica, bordado, labirinto ou em 
couro, que ganham forma pelas mãos hábeis dos artesãos. 
 
Núcleo de Arte, Educação e Cultura  
 
O Núcleo de Arte, Educação e Cultura do Eusébio foi criado em 2005 e atende, 
mensalmente, a mais de 1.500 jovens da comunidade e municípios vizinhos. O espaço é 
ocupado por teatro, biblioteca galeria para exposições e escola de arte, oferecendo 
cursos de música, teatro, dança, pintura, dentre outras linguagens. 
 
Centro das Tapioqueiras  
 
O caminho das praias do litoral leste tem aqui uma parada obrigatória. A qualquer hora, 
é sempre bom sentar à sombra de um dos vários quiosques para tomar um café 
fumegante, acompanhado por uma tapioquinha quente.  
 
 



 Delícias do Eusébio 
 
Nem sertão, nem praia. O melhor dos dois. Especialmente quando o assunto é culinária. 
Nos últimos anos, o crescimento da capital e a dinamização do litoral leste fizeram do 
Eusébio um pólo gastronômico próximo de Fortaleza. Restaurantes oferecem um 
cardápio que privilegia a boa cozinha sertaneja, com seus cozidos, paneladas, buchadas, 
paçocas, baião de dois com queijo coalho, carne de sol, entre outras iguarias. Os 
pequenos sítios e granjas das redondezas garantem a oferta de verduras, frutas, aves e 
criação. Peixes também estão no menu, dada a proximidade do mar. Mas a tradição 
mesmo do Eusébio é a tapioca, inicialmente comercializada em pequenas vendas de 
beira de estrada. Agora, o comércio está ordenado no Centro das Tapioqueiras. 
Encorpadas, temperadas com leite de coco, com diversas opções de recheio e servidas 
quentinhas, as tapiocas do Eusébio vêm deleitando paladares há gerações. 
 
  
CULTURA VIVA 
 
Forró e Vaquejada 
 
Ir ao Eusébio é encontrar muita festa. A animação nos clubes e parques de vaquejada – 
dentre os quais destacam-se o Clube do Vaqueiro e o Parque Jaboti – já faz parte do 
espírito da cidade. Além da realização anual das vaquejadas, os eventos semanais 
acontecem ao ritmo de conhecidas bandas de forro, experientes em não deixar ninguém 
parado.   
 
  
Visite Também 
 

• Igreja matriz de N.Sra. de Santana 
• Kartódromo Internacional Julio Ventura 
• Mercado Central 
• Casas de Farinha  

 

 
 
 
 
 


