
HORIZONTE 

 

 

• Data de criação: 16/03/1987 
• Gentílico: horizontino 
• Toponímia: sem nenhum esclarecimento histórico  
• Distância de Fortaleza: 40,1 Km 
• Acesso: BR-116 
• População: 43.505 hab. 
• Área: 159,97 Km2  
• Secretaria de Cultura: (85) 3336.6090 
 

 
O antigo vilarejo de Olho d’Água passou a ser o município de Horizonte em 6 de março 
de 1987, após desmembra-se de Pacajus.  No aspecto econômico, Horizonte tem na 
agricultura uma de suas principais fontes de riqueza, com foco na plantação de caju. 
Mas foi o amadurecimento como pólo industrial que permitiu a Horizonte se posicionar 
entre os municípios cearenses com os melhores Índices de Desenvolvimento Municipal. 

 
Estimulada por investimentos municipais, a cultura em Horizonte merece destaque, 
ocupando espaço privilegiado entre as atividades da população local. As diferentes 
formas de expressão manifestam-se na dança, na música e nas animadas festas juninas. 
No distrito de Queimadas, a comunidade de Alto Alegre, remanescente dos antigos 
quilombos, preserva ali suas tradições, lutando para o reconhecimento de sua 
identidade. 
 
 
ATRATIVOS 
 
Mercado Público de Horizonte 

 
Concentra um grande número de lojas, que comercializam trabalhos em rendas, artigos 
utilitários em palha, barro, couro, vestuário comidas típicas entre outros produtos. Por 
ser um espaço amplo e bem estruturado, com localização estratégica na cidade, o 
Mercado Público é freqüentemente utilizado para festas e comemorações. 
 
Centro Cultural Tasso Gereissati 

 
Fundado em 2002, destaca-se como o principal equipamento de formação e difusão 
cultural do município. Suas instalações contemplam o Teatro Nego Cardoso, com 
capacidade para 230 pessoas, e uma biblioteca informatizada, que tem em seu acervo 
uma das maiores coleções de livros em braille do Ceará. 
 
 
CULTURA VIVA 
 
Quilombo de Alto Alegre  

 
Há mais de um século da libertação dos escravos, cerca de oitocentas famílias, 
estabelecidas nas localidades de Alto Alegre, Cajueiro da Malhada, Alto da Estrela, 



Alto da bela Vista e Vila Nova, remanescentes dos quilombos buscam o 
reconhecimento das terras onde vivem e melhores condições de vida. Conduzidos pela 
memória dos mais velhos, despertam para a importância da preservação de seus valores 
e auto-afirmação enquanto comunidade negra.  
 
Festival de Quadrilhas Juninas 

 
Horizonte vem demonstrado crescente vocação na celebração dos festejos juninos. 
Criados em 1988, o Festival de Quadrilhas do município se configura como um dos 
principais eventos do gênero no Estado, reunindo milhares de pessoas em torno das 
tradicionais barracas de comidas típicas, brincadeiras, simpatias e fogueiras. 
 
Visite Também 

 
• Engenho do Coronel Gondim 
• Hotel Fazenda Casa Grande 
• Açude das Queimadas 
 
 

Conheça Ainda 

 

• Mostra de Dança de Horizonte 
• Festa de Santa Isabel 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


