
VÁRZEA ALEGRE 
 
Data de criação: 10/10/1870 
Gentílico: varzealegrense 
Toponímia: sem nenhum esclarecimento histórico 
Distância de Fortaleza: 446,1 km 
Acesso: CE-060 
População: 36.646 hab. 
Área: 835,71 km² 
Secretaria de Cultura: (88) 3541-1209 
 
 A história remonta ao século XVIII, quando exploradores em busca de jazidas 
minerais se fixaram nas serras e às margens do Riacho Machado, de onde surgiu uma 
intensa produção de arroz. Várzea Alegre tem nas manifestações populares um rico 
patrimônio cultural, representado no artesanato feito em cerâmica, renda, couro, cordas 
e trançado nos folguedos do bumba-meu-boi, maneiro pau, bandas cabaçais e festivais 
de quadrilhas, além da Escola de Samba Unidos do Roçado de Dentro. A religiosidade 
local tem como padroeiro São Raimundo Nonato e como maior símbolo a capela de São 
Caetano, construída em 1800 e tombada pelo IPHAN. 
 
ATRATIVOS  
  
 Igreja de São Caetano 
 
 Edificação de nave única, data de meados do século XVIII e preserva aspectos 
de sua estrutura original. É exemplar típico de capela rural setecentista, com influência 
da arquitetura pernambucana, destacando-se do casario à sua volta. 
 
Visite também: 
Estação Ferroviária 
Centro Histórico 
Igreja Matriz de São /Raimundo Nonato 
Cruzeiro 
Igreja de Santo Antônio 
Serra Grande 
 
Conheça ainda: 
Artesanato em cerâmica , renda de bilro, crochê, filé e confecção de redes 
Banda de Música do Mestre Chagas 
Casa de Farinha 
Festa do Padroeiro São Raimundo Nonato  
Festival de Sanfona  
 
Samba de Roça  
 
Um dos mais animados carnavais do interior cearense é o do município de Várzea 
Alegre, que possui uma singularidade em toda a folia momina do Estado. É a Escola de 
Samba Roçado de Dentro, criada por agricultores da região em 1963. Tudo começou 
com um pequeno grupo de amigos, que saiu para se divertir nos três dias de festa ao 
som de uma sanfona, um zabumba e um pandeiro. Ao longo de quatro décadas, o 



pessoal continuou organizando o desfile da escola, que foi ganhando adeptos e apoio da 
comunidade. Em 2006, a Escolas de  Samba Roçado de Dentro botou na rua o enredo 
/histórias de Trancoso. Os ensaios e confecção de fantasias, adereços e carros alegóricos 
são feitos na associação dos moradores, que se transforma num verdadeiro barracão. 
Todo o trabalho é voluntário, como disse a dona de casa e costureira Núbia de Sousa, 
em entrevista a um jornal: ”Aqui a gente não se cansa e cada um ajuda.” Só a bateria da 
escola conta com 70 componentes, que ensaiam na praça da comunidade de Varjota. 
Pelo visto, o samba do Roçado de Dentro vai continuar por muito tempo fazendo o 
carnaval mais bonito do sertão.   
 
CARIRI  
 
Ao sul do Ceará, o Cariri. Região cravada na chapada do Araripe que oferece uma 
singular floresta de rica fauna, flora, estâncias hidrominerais, grutas e cachoeiras. Como 
se não bastasse, a chapada revela ainda um fantástico mundo de fósseis de animais 
extintos há mais de cem milhões de anos.  
 
No Cariri também predomina o verde dos canaviais que alimentam antigos engenhos. 
Casarios guardam história de prestigio e riqueza. Romarias reafirmam a fé no Padre 
Cícero, e a cultura popular revela-se soberana nas bandas cabaçais, nas congadas, nos 
reisados, nos penitentes, na xilogravura, no cordel, na madeira, no couro e no barro. O 
Cariri é região farta em natureza, mas mantém suas referências na religião e na arte 
convertendo-se em vitrine da criatividade de seu povo.  
 
Principais eventos  

• Assaré em Arte e Cultura (Assaré)  
• Expocrato (Crato)  
• Festa de Santo Antônio – Pau da Bandeira (Barbalha)  
• Festa de Vaqueiros e Violeiros (Campos Sales)  
• Festa dos Caretas (Jardim)  
• Festival Brasileiro de Música Antiga(Araripe)  
• FETECC – Feira de Tecnologia e Calçados/Circuito Ceará de Cultura (Juazeiro 

do Norte)  
• Juá Forró (Juazeiro do Norte)  
• Mostra Cariri das Artes (Crato/Juazeiro/Nova /Olinda)  
• Romaria de Aniversário de Padre Cícero (Juazeiro do Norte) 
• Romaria do Finados(Juazeiro do Norte) 
• Romaria de Nossa Senhora das Candeias (Juazeiro do Norte) 
• Simpósio Internacional Padre Cícero (Juazeiro do Norte) 
• Vaquejada de Missão Velha (Missão Velha) 
• Vaquejada e Semana do Município de Brejo Santo (Brejo Santo)  

 
 
ABAIARA  
 
As origens de Abaira remontam ao início do século XIX. Ainda vila, foi chamada de 
Pedro II. Formação da cidade acompanhou o relevo da região, erguendo-se em dois 
planos acidentados, a parte baixa, de onde surgiram as primeiras casas, e a parte alta, 
onde a cidade ganhou uma capela erigida ao Sagrado Coração de Maria. Localizada na 



Área de Proteção Ambiental  da Chapada do Araripe, Abaira tem na agricultura a base 
de sua economia. Suas expressões culturais são notadamente marcadas pela influência 
rural e a religiosidade popular.  
 

 

ATRATIVOS  
 
SITIO PONTA D´ÁGUA  
 
Os cipós retirados da vegetação no Sítio Ponta d´Água ganham novas interpretações ao 
passarem pelas mãos dos artesões, que trançam cadeiras, balaios, cestos e outros objetos 
de uso cotidiano. Na madeira inscrevem, em relevo, belas formas de animais e símbolos 
religiosos.  
 

• Data de criação: 25/11/1957  
• Gentílico: abaiarense  
• Toponímia: palavra originária do tupi, que significa “homem rei” 
• Distância de Fortaleza: 498,8 km  
• Acesso: BR-116/CE – 138/265/393   
• População: 8.696 hab.  
• Área: 179,91 km² 
• Secretaria da Cultura: (88)3558.1172  

  

 

Conheça ainda:  

• Banda Cabaçal  

• Grupo de Reis de Congo 

•  Penitentes – São José  

 

 
CULTURA VIVA  
 
Festa do padroeiro  
 
A pequena cidade de Abaiara agita-se em torno da festa do padroeiro, o imaculado 
Coração de Maria. A programação acontece em setembro, tendo inicio com o ritual do 
pau da bandeira. Trazido do distrito de São José, é acompanhado por uma multidão até a 
sede. Os festejos prosseguem com novenários, leilões, quermesses e manifestações 
artísticas e culturais na Praça da /matriz.  


