
ITAREMA 

 

Data de criação: 05/02/1985 
Gentílico: itaremense 
Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “pedra de cheiro desagradável”. 
Distância de Fortaleza: 237,1 km 
Acesso: BR-222/ CE-434/354 
População: 33.354 hab. 
Área: 720,67 km² 
Secretaria da Cultura: (88) 3667-1133 
 
 Guardiã da tradição dos índios Tremembé que habitam na região desde o século 
XVIII, a cidade litorânea reúne um patrimônio histórico e cultural valioso, fortemente 
representado no artesanato, nas festas populares e na culinária. Nas feiras e ruas de 
Itarema encontram-se peças em rendas de bilro e palha de carnaúba, influências da 
cultura indígena. 
 A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na localidade de Almofala, é um raro 
exemplar da arquitetura barroca no Ceará. O calendário cultural da cidade é marcado 
pelos folguedos de pastoris e reisados, no período natalino, e pela Festa do Coco. 
 
ATRATIVOS 

 

Projeto TAMAR 
 
 Com o objetivo de proteger diversas espécies de tartarugas marinhas, o Projeto 
TAMAR, executando pelo IBAMA, tem bases instaladas em vários pontos do litoral 
brasileiro. Sua implantação em Almofala teve início e, 1992, com o desenvolvimento de 
programas de educação ambiental aplicados nas escolas e com famílias de pescadores. 
A iniciativa também repercute na comunidade, com a criação de grupos de rendeiras, 
costureiras e bordadeiras, que comercializam seus produtos nas lojinhas do projeto e na 
CEART, em Fortaleza. 
 
Igreja Matriz N. Sra. De Fátima 
Vicente de Paula Rios 
Centro Histórico e Cultura Museu 
Praias: de Almofala, da Barra, dos Patos, do Farol Itapajé, de Torrões. 
 
A IGREJA QUE A DUNA ENGOLIU 

 

 Às margens do córrego João Pereira, entre os municípios de Itarema e Acaraú, 
fica Almofala. Ali, os jesuítas aldearam os índios Tremembé, no século XVII em torno 
de uma capela, com torre sineira e lambrequins ornados pelos mestres artífices 
religiosos e seus aprendizes indígenas, alguns, de inegável talento. Com a expulsão dos 
jesuítas de inegável talento. 
 Com a expulsão dos jesuítas de todas as colônias portuguesas, no século XVIII, 
a localidade resistiu através de sua comunidade indígena e cabocla, que prosseguiu 
mesclando a cultura cristã e a tradição dos pajés, tendo a igrejinha como elemento 
ordenador. Porém, por volta de 1897, uma enorme duna móvel soterrou a igreja várias 
casas. Por volta dos anos 40, a duna caminhou outra vez, fazendo ressurgir, de sob a 
areia, a igrejinha, de Almofala. Em 1980, a capela foi restaurada e tombada pelo 



IPHAN. O nome Almofala, dado pelos jesuítas, é em homenagem à cidade homônima 
portuguesa, cuja origem foi um acampamento moura na época da ocupação árabe na 
província ibérica. A igreja é consagrada a N. Sra. da Conceição, e sua festa é um dos 
principais eventos culturais da região. 
 
CULTURA VIVA 

 

Dança do Torém 
 
 Característica dos índios Tremembé, é dançada durante a colheita do caju, em 
reuniões com outras comunidades indígenas e nas noites de novena. A dança é praticada 
em roda, acompanhada do maracá, que dá o ritmo. À medida que dançam, imitam 
animais. No centro da roda é colocada uma cuia com o mocororó, bebida típica que é 
servida aos participantes. 


