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RevistaSecretaria de cultura, 
Esporte e juventude 

Visite o Pontal do Padre 
Cícero 

O Pontal do Padre Cícero, como passou a ser 
conhecido o local, é um mirante na Serra do Quincun-
cá, distante apenas 4 km do centro urbano da cidade.   

O lugar contempla a visão do Vale do Cariús, 
construído no dia 20 de julho de 1975 pelo Ex-Prefeito 
Silva Antero, o Pontal do Padre Cícero configura-se 
como um Ponto Turístico religioso do nosso Município, 
transformando-se em local de festivas romarias, ocor-
ridas sempre no dia 20 de cada mês, dia da morte 
do Padre Cícero. Nessas manifestações de fé, muitos 
romeiros chegavam entoando benditos, enquanto ou-
tros acendiam velas ou queimavam fogos que eram 
ouvidos de localidades bem distantes. 
  Já na década de 1980, ocorreram tam-
bém missas celebradas pelo então Vigário de Farias 
Brito, padre José Wilton Leite. O espaço utilizado pe-
los devotos ficava repleto de gente, caminhonetes e 
caminhões.                                                                          
 A partir da chegada do padre Adalmiran Vas-
concelos à paróquia de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição a participação dos católicos nas celebra-
ções litúrgicas cresceu significativamente. Não tardou 
para que o sacerdote percebesse a importância 
das peregrinações quase que diária à serra. Desde 
2013, missas passaram a ser celebradas regularmen-
te no dia 20 de cada mês, em homenagem 
ao “Taumaturgo Sertanejo do Nordeste” que morreu 
no dia 20 de julho de 1934. 



S E C R E T A R I A  D E  C U LT U RA ,  E S P O R T E  E  
J UV E N T U D E 

 O município de Farias Brito, antigo 

Quixará, localiza-se no sul do Estado do Cea-

rá, entre vales e socalcos e em terras banha-

das pelas águas do rio Cariús que lhe atra-

vessa o território de um a outro extremo.  

 Na incumbência de preservar e di-

vulgar nossos pontos turísticos apresentamos 

semanalmente Um Farias Brito que o farias-

britense não conhece, contendo informações 

do local apresentado.   

Um Farias Brito que 
o fariasbritense não 
conhece 

PEDRA REDONDA   

 Localizado entre duas comunidades ru-

rais de Farias Brito, as do sitio Cedro e a do sitio 

Carás, encontra-se a Pedra Redonda, edificada 

pelo senhor José Conrado, conhecido como Ze-

ca Conrado, devoto do padrinho Cícero Romão 

Batista que em graça alcançada ergue uma ca-

pela sobre uma rocha, no alto de um vale cerca-

do da Caatinga.  

 A natureza mistificada pela devoção a 

imagem do Padre Cicero simboliza um espaço 

de fé que recebe visitantes para contemplar a 

beleza natural e religiosas do espaço, que deixa 

a todos deslumbrado de como a pedra está so-

bre a outra. Veja a imagem e não deixe de visi-

tar!  
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