
1. TIANGUA 

 

O Tiangua é porta de entrada do turismo na serra de Ibiapaba. O município era vinculado a 

Viçosa DO Ceara e atualmente destaca-se como destino para quem aprecia o contato com a 

natureza. Cenario pontuado por mirantes, labirintos rochosos, bicas e cachoeiras atrai 

visitantes para pratica do ecoturismo. Muitos desses atrativos se localizam na APA da SERRA 

de Ibiapaba e no parque nacional de Ubajara. 

O S EVENTOS CULTURAIS e as festas religiosas marcam o calendário do município. A cerâmica, 

o bordado, o artesanato em palha e o couro e a variada produção de aguardente, doces, 

rapaduras, batida, tijolinho, queijos, sequilhos, e petas são encontrados facilmente nas feiras e 

pontos de venda em toda região. 

DATA DE CRIAÇÃO:  31/07/1890 

GENTILICO: tianguaense 

TOPONIMIA: palavra originaria do tupi que significa “boqueirão dobico de papagaio”  

DISTANCIA DE FORTALEZA: 335,8 KM 

ACESSO: BR-222/CE-187 

POPULAÇÃO:  66.880 HAB  

AREA: 908,89 KM2 

SECRETARIA DA CULTURA: (88) 36711386 

Atrativos 

IGREJA Nsaª Santana . Entre 1880 e 1882 era uma capelinha de palha as margens do córrego 

que viria se chamar Rio Tiangua. Sua arquitetura é rica em detalhes, com janelas e pilastras 

bem distribuídas nas torres centrais e laterais. 

Visite também:  

• Cachoeiras : do amor, de cana verde, santa rosa, sete quedas 

• Pontos de venda de artesanato 

Conheca ainda:  

• Doces caseiros e licores 

CULTURA VIVA 

Carnaval deTiangua evento que atrai milhares de pessoas em busca de diversão e clima 

agradável. É considerado um dos melhores carnavais serranos pela diversidade de opções de 



lazer. Durante odia, a festa acontece nos diversos balneários do município e distritos vizinhos. 

A noite a animação enche as ruas, com movimento maior na praça dos eucaliptos. 

Festival de Quadrilhas. Manifestação cultural da região, inserida no circuito junino de 

Ibiapaba. O município sedia as competições promovidas pelas prefeituras. As quadrilhas locais 

participam dos festejos, contando com a animação de moradores e visitantes. 

Artesanato em Tiangua Objetos para uso cotidiano ou decorativo são confeccionados por 

habilidosos artesãos de Tiangua. Peças em ceramica, couro e palha de bananeira, cestos 

trançados em taboca e bambu são encontrados nos vários locais de venda de artesanato na 

sede do município.    

Seminario São Jose- Convento Franciscano 

 

Foi construído em 1940 quando da chegada dos primeiros padres franciscanos na região, com 

recursos advindos da Europa e contribuições das famílias de Tiangua. Funcionou como escola 

interna de educação catolica e o hoje sedia o Seminário São Jose que alem de escola para 

seminaristas disponibiliza espaço para eventos, palestras e encontros. 

 

Casa da memória Jose Evangelista de Vasconcelos . A casa da memória, inaugurada em 2001, 

permite uma visão diversificada das tradições locais, resguardando a historia do lugar. Estão 

expostos objetos pessoais, mobiliário dos séculos XVIII a XX, utensilios domésticos, um vasto 

acervo fotográfico, alem de literatura e documentos. 

 

Conjunto de Edificações Históricas. Em Tiangua, as primeiras casas foram erguidas em torno da 

antiga igreja, acompanhando o crescimento da cidade. São edificações que datam do inicio dos 

anos 1900, conservando fachadas com suas características originais, embora certos aspectos 

em seus interiores tenham sido mofdificados. 

 

Reserva ecológica Cachoeira da Floresta e do Sitio do Bosco 

Tiangua destaca-se pela exuberante paisagem e grandes áreas cobertas com vegetação 

preservada de mata úmida. As varias reservas ecológicas existentes no município propiciam 

estreito contato com a natureza e oferecem opções de lazer como banhos de cachoeira, 

trilhas, pesque-´pague e esportes de aventura. 

 

 


