
RUSSAS 

 
A história de Russas remonta a chamada Guerra dos Bárbaros, no século 
XVIII. Conhecida pelas olarias que pontuam a paisagem do município, é o 
maior produtor de cerâmica da região, destacando-se também na irrigação e na 
indústria calçadista. O turismo cultural é atividade promissora para o município, 
conhecido por suas manifestações populares e pelo movimento artístico, com 
destaque para a música e o teatro, vocação esta que o levou a sediar o 
Encontro dos Mestres do Mundo. O Boi Russano, do Mestre Beija Flor, a 
Cia. De Teatro Ofocart e o Som das Carnaubeiras são alguns dos patrimônios 
de Russas, alimentada pelo repente, a embolada, o cordel e os folguedos. 
 

• Data da criação: 22/07/1766 
• Gentílico: russano 
• Toponímia: Proveniente da criação de cavalos e éguas 
• Distância de Fortaleza: 162,1 km 
• Acesso: BR-116/ 
• População: 64,057 hab. 
• Área: 1.588,11 km² 
• Secretaria da Cultura: (88) 3411-0509 

 
 
ATRATIVOS 
 
Igreja de São Sebastião 
 
Construída em estilo barroco, em 1982, como pagamento por graça alcançada, 
quando da epidemia de peste bubônica que abalou a cidade. A imagem de São 
Sebastião e o altar-mor do período da fundação. 
 
Igreja Matriz de N. Sra. do Rosário 
 
A Igrja Matriz de Russas, edificação em estilo barroco datada do século XXIII, 
mantém preservado seu altar-mor original, em madeira. 
 
Centro Cultural PE. Alcântara de Araújo 
 
Inaugurado em agosto de 2004, abriga o Museu Histórico PE. Pedro de 
Alcântara Araújo, com exposição permanente de peças históricas e mostras 
temáticas periódicas. No mesmo local, um Centro de Artesanato exibe a 
produção em cerâmica, palha, madeira e carnaúba da região, um anfiteatro 
com apresentação de artistas locais, além de uma escola de música e artes 
plásticas. 
 
CULTURA VIVA 
 
Grupo Boi Russano 
 



Os folguedos fazem parte  do cotidiano do Vale do Jaguaribe, em especial o 
bumba-meu-boi, forte tradição em Rusas. Oriundo das comunidades rurais do 
século XIX, tem como primeiro representante o Boi Pai do Campo, surgido em 
1919 e um dos mais antigos bois de competição do Ceará. Fundado na 
comunidade de São João de Deus, pelo conhecido Beija-Flor, artista do verso, 
do cordel e da mebolada, o Boi Russano figura como o mais tradicional do 
município, reunindo novos e antigos brincantes. 
 
Grupo Som das Carnaubeiras 
 
Criado em 2002, no distrito de Flores, é um dos projetos sociais voltado a 
cultura. Participam das atividades crianças e adolescentes, que interpretam 
músicas regionais, ao som de flautas, violas e violinos, ganzá e instrumentos 
de percussão. Ponto de Cultura, recebeu o título do Ministério da Cultura pela 
qualidade do trabalho desenvolvido, que ressoa na estética e sonoridade da 
cultura jaguaribana. 
 
VISITE TAMBÉM 
 
Igreja Sagrado Coração de Jesus – Flores 
Igreja São João de Deus 
Praça Manoel Matoso Filho 
Olarias 
Rio Ilhota 
 
CONHEÇA AINDA 
 
Cia. De Teatro Oficart 
Encontro Cultura Russano 
FENAR – Feira de Negócios e Artes de Russas 
Festival de Cultura Popular do Beija Flor 
Russas Junino – Festival de Quadrilha 
 
 


