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 “De Juazeiro a Canindé – Na Trilha da 
Fé” é um projeto que visa marcar no tempo, 
espaço e memória de munícipes de diver-
sas cidades do interior do Ceará um parale-
lo entre estes dois destinos cearenses tão 
presentes na memória e afetos do povo cea-
rense, além de buscar compreender as mu-
danças ocorridas no ver e sentir das gera-
ções em torno destes locais e suas mais di-
versas significações. A Exposição é formada 
com obras que contemplam a Escultura, Fo-
tos, Instalação, Vídeo instalação e Perfor-
mance, que percorrerá doze municípios do 
Ceará, contemplando a população de cida-
des do Centro-Sul e do Cariri cearense, visi-
tando Várzea Alegre; Iguatu; Acopiara; Ce-
dro; Farias Brito; Juazeiro do Norte; Crato; 
Barbalha; Altaneira; Nova Olinda; Santana 
do Cariri e Assaré. 
 
A secretaria de Cultura, Esporte e Juventu-
de de Farias Brito convida à todos a presti-
giar essa exposição no dia 26 de abril, às 
19h na praça Enoch Rodrigues. 

Exposição:  

De Juazeiro a Canindé 

Na trilha da Fé 



Um Farias Brito que 
o fariasbritense não 
conhece 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, através da Secretaria 
da Cultura, Esporte e Juventude e em parceria com o SESC/
Crato, promoverão na próxima segunda-feira, 1º de maio, 
Dia do Trabalho, mais um passeio Ciclo Sesc 2017, pelas 
principais ruas da cidade. Após o evento serão sorteadas 
duas bicicletas. Não Perca! Vá lá e faça a sua inscrição, gra-
tuitamente. 
As inscrições para quem pretender participar do passeio 
ciclístico já se encontram abertas na sede da referida Secre-
taria, nos horários da manhã e tarde, para efetua -la é preci-
so doar um 1kg de alimento. E para quem se atrasar, ainda 
haverá uma chance de se inscrever momentos antes da lar-
gada do passeio de "bikes", começará às 7h com saída do 
Centro Cultural.  

O CRUZEIRO DOS MOTAS 

         Erguido no Sítio Motas por ocasião de Visi-

ta Pastoral de D. Francisco de Assis Pires, no 

dia 10 de setembro de 1953,  Juntamente com a 

Imagem de Nossa Senhora de Lourdes. O Sr. 

Bispo determinou indulgência para todos que 

visitarem aquele local, que a partir daquela da-

ta passou a ser  centro de peregrinação.   

Texto: Extraído do Livro Memorias do Quixará   

Imagens: Matheus Pereira 

No próximo dia 11, a Casa de Cultura e Saberes Ro-

semberg Cariry em pareceria com a Secretaria de 

Cultura, Esporte e Juventude realizará o I Encontro 

de Artesãs e Artesãos De Farias Brito. 

O evento, que acontecerá a partir das 14h, na sede 

da Casa de Cultura, localizado na Avenida Treze de 

Maio, nº 20, no Centro de Farias Brito, reunirá arte-

sãs e artesãos com intuito de discutir e criar um fluxo 

para a produção artesanal.  

Ciclo SESC I Encontro de Artesãs e Artesãos 

De Farias Brito 


