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Nova Russa 
 
Nova Russas chamava-se Fazenda Curtume, vinculado a Ipueiras, com origens 
históricas remontando ao final do século XVIII. A construção de Ferrovia 
Sobral-Crateús e da estação de passageiros, em 1910, contribui para formação e 
crescimento do povoado. A Igreja Matriz, erguida em homenagem à padroeira 
Nossa Senhora das Graças, é um dos locais mais visitados no município. A 
economia é diversificada. Além da agricultura, Nova Russas desenvolve a 
produção de laticínios, fabricação de vestuário, tecidos, malhas, fibras e calçados 
de couro, e tem destaque sua produção de artesanato em crochê. 
 
 

• Data de criação: 11/11/1922 
• Gentílico: novarusense 
• Toponímia: homenagem a São Bernardo de Russas, cidade natal de Padre     

Joaquim F. de Castro. 
• Distância de Fortaleza: 316,2 km 
• Acesso: BR-020/CE/257/176/265 
• População: 29.870 hab. 
• Área: 742,76 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3672.6012 

 

ATRATIVOS 
 
 Igreja Matriz de N. Sra. Das Graças 
Construção do início do século XX, apresenta em sua fachada colunas, arcos e torre 
sineira. A edificação de duas alas laterais e da sacristia deu à Matriz a forma de uma 
cruz. 
 
 Fazenda Curtume 
Construção que deu origem à cidade, no início do século XX. Em sua fachada, voltada 
para o nascente, apresenta uma porta central e duas janelas de casa lado, além da 
cobertura em telha e madeiramento rústico. 
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 Arco de N. Sra. De Fátima 
Foi edificado em homenagem à visita da imagem à cidade. Difere de outros arcos 
municipais por exibir duas arcadas, posicionadas como mãos unidas, tendo Nossa 
Senhora na coluna central. 
 

 Museu Municipal Padre Geraldinho 
Localizado no centro da cidade, o Museu Municipal preserva a memória e resgata a 
história da cidade, a partir de um acervo de 500 peças. 
 

 

 

Visite Também 
• Centro Cultural de Nova Russas 
• Estação Ferroviária 
• Igreja São Francisco das Chagas 
• Memorial Dona Zilmar 
• Memorial da Independência 
• Museu Nossa Senhora das Graças 

Conheça Ainda 
• Grupo de teatro RECREARTE 
• Vaquejadas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA VIVA 
 

Carnaval 
Evento que acontece desde 1986 como uma das mais autênticas manifestações da 
cultura popular. A festa ganha fôlego na Praça da Rodoviária, ao som do trio 
elétrico e de bandas, que arrastam uma multidão de foliões, percorrendo as ruas da 
cidade. 
 

Associação das Crocheteiras – Ascron 
A Associação configura-se como oportunidade de negócios para as mulheres 
artesãs. É referência de organização bem sucedida, garantindo a comercialização 
do artesanato em crochê de Nova Russas no mercado internacional. 


