
Lavras da Mangabeira 
 
O município tem origem no século XVIII, quando formou-se o primeiro povoado em 
torno da exploração de minas de ouro no território. A cidade abriga no centro histórico 
um charmoso casario, no entorno da Praça Matriz. Na zona rural, estão os tradicionais 
engenhos de cana de açúcar. A vocação do município para o ecoturismo desponta na 
Serra e na Gruta do Boqueirão do Cesário, juntamente com um passeio ao Rio Salgado 
e o mergulho nos açudes da Extrema ou Três Irmãos. 
 
Data de criação: 20/05/1816 
Gentílico: lavrense 
Toponímia: nome composto de lavras proveniente da exploração de ouro, e de 
Mangabeira, denominação da fazenda do padre Antônio Gonçalves Sobreira, local onde 
ocorria a exploração mineral. 
Distância de Fortaleza: 417,4 km 
Acesso: BR-116 /230 
População: 31486 hab 
Área: 947,96 km² 
Secretaria da Cultura: (88) 3536-1618 
 
Atrativos 
 
Centro Histórico 
Lavras é uma simpática cidade, que tem no centro histórico um conjunto arquitetônico 
bem preservado, representado pela igreja Matriz, o casario em seu entorno e o antigo 
prédio da Cadeia Pública. 
 
Estação ferroviária 
A estação de Lavras da Mangabeira foi inaugurada em 1917. a cidade foi terminal da 
linha de Baturité até 1920. o local é símbolo do desenvolvimento urbano do município. 
Ainda funciona para transporte de cargas. 
 
Cultura Viva 
 
Banda Cabaçal de Mangabeira 
Grupo em atividade desde o ano de 1920, com sede no distrito de Mangabeira, sob o 
comando do Mestre Germano Teixeira. 
 
Lavraarraiá 
Uma das mais animadas festas juninas do Vale do Salgado, concentra-se na Praça 
Central. O evento mobiliza todo o município, atraindo moradores e visitantes. 
 
Conheça ainda 
Festival de Violeiros 
Artesanato em rendas, redes, madeira, couro, cerâmica e palha de carnaúba 
Festa do Padroeiro São Vicente Férrer 
 
Visite também 
Igreja Matriz de São Vicente Férrer 
Casarão de Maria Correa 



Teatro Padre José Landim 
Açude de Quitaiús 
Boqueirão de Lavras da Mangabeira 
 


