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Seja Bem Vindo!

Você está recebendo um press-kit com informações gerais do Santuário e São Francisco das Chagas de 
Canindé, Ceará.

Este material tem como objetivo subsidiá-lo de informações sobre o Santuário, de forma a auxiliá-lo em 
seu trabalho de cobertura da maior festa Franciscana das Américas.

Dados sobre o Santuário:
No ano de 1775, o sargento-mor português, Francisco Xavier de Medeiros, historicamente reconhecido 

como fundador do povoado, estabeleceu-se às margens do Rio Canindé, onde iniciou a construção da capela 
dedicada a São Francisco das Chagas, contando com o auxílio de habitantes locais.

O terreno onde a capela já estava sendo erguida era situado em terras não demarcadas, porém, teve 
posse reivindicada por três irmãos fazendeiros, tendo de ser interditada por ordem judicial. Além disso, a seca 
dos três sete, referente ao ano de 1777, também foi razão para a interrupção das obras até 1793.

Somente em 1796, a capela foi inaugurada, tendo como primeiro responsável o padre João José Vieira. 
Além disso, o Capitão Jerônimo Machado doou a imagem grande de São Francisco, que foi trazida de Portugal. 
Por essa época, já era venerada em Canindé a imagem primitiva, chamada "São Francisquinho", que ainda hoje 
é conduzida solenemente na tradicional procissão do dia 4 de outubro. (Obs: Dependendo das eleições 
municipais o período da Festa de São Francisco pode ter sua data alterada) 

No início do século XIX, grandes romarias e festejos em homenagem a São Francisco já eram tradicionais, 
impulsionando o povoado ao desenvolvimento. A tradição narra a ocorrência de episódios no mínimo curiosos, 
mas vistos como forma de encanto até os dias presentes. Devido à importância do culto à religião, no dia 30 de 
outubro de 1817, El Rei D. João VI elevou a antiga capela à categoria de igreja matriz, a qual o primeiro vigário, 
Padre Francisco de Paula Barros, tomou posse no ano seguinte.

Dia 04 de Outubro:
Contam os escritos que pouco depois da leitura das Sagradas Escrituras, Francisco morreu cantando no 

dia 3 de outubro de 1226. Morreu aquele que começou a vida de conversão na Praça de Assis diante do bispo, do 
pai e amigos. Morreu ouvindo o Evangelho de João, onde se narra a Páscoa do Senhor, aquele que recebeu os 
primeiros companheiros após ouvir o Evangelho do envio dos apóstolos. Foi sepultado no dia 04 de outubro de 
1226, um domingo, na Igreja de São Jorge, na cidade de Assis.  Dois anos mais tarde São Francisco foi canonizado 
em 1228 por Gregório IX e seu dia passou a ser comemorado em 04 de outubro.

Primeiros Milagres:
O primeiro milagre atribuído ao padroeiro de Canindé data do início da construção da primeira capela 

quando um pedreiro de nome Antônio Maciel caiu de uma das torres. Presente no momento exato da queda, 
Francisco Xavier de Medeiros que era o idealizador da obra e grande devoto valeu-se de São Francisco. 
Milagrosamente Antônio Maciel ficou preso pela camisa aos andaimes não chegando ao chão, o que seria morte 
certa. Posteriormente o próprio Francisco Xavier de Medeiros ainda na construção sofrera um grave acidente. 
Todos pensavam que o mesmo não se recuperaria e para surpresa de todos, no outro dia acordou saudável e 
disposto ao ardoroso serviço da construção do primeiro templo dedicado ao santo de sua devoção. 

Ecologia:
São Francisco soube viver a harmonia da fraternidade cósmica. Os biógrafos ressaltam a magnânima 

relação fraterna de Francisco com todos os seres da criação. O que nos leva a crer que a contribuição de São 
Francisco à ecologia despertou a sociedade, não só para a ecologia em si, mas para a sua transversalidade. A 
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atitude de São Francisco diante da gloriosa obra da criação não podia passar despercebida aos ecologistas e a 
quantos se preocupam com o meio ambiente. Em 1966 o historiador Lynn White, numa reunião da "Associação 
americana para o progresso da ciência", propunha que São Francisco fosse o patrono dos ecologistas. Pouco 
tempo depois, em Carta Apostólica de 29 de novembro de 1979, o Papa João Paulo II proclamou São Francisco 
de Assis "celeste padroeiro dos cultores da Ecologia".

Frades Menores:
A Ordem dos Frades Menores (em latim Ordo Fratrum Minorum, O. F. M.), também conhecida por Ordem 

dos Franciscanos ou Ordem Franciscana, é a ordem religiosa fundada por São Francisco. Canindé foi a primeira 
residência dos capuchinhos no Ceará. Eram frades italianos da Lombardia e chegaram em 1898 para cuidar da 
Paróquia e do Santuário de São Francisco das Chagas. Eles construíram um convento, um Colégio Artesanal, 
onde os jovens podiam aprender, além das matérias teóricas, mecânica, carpintaria, marcenaria e música 
instrumental. Os Capuchinhos ficaram em Canindé até abril de 1923, quando eles deixaram a Paróquia e a 
cidade com todo o complexo que haviam instalado. A convite de Dom Manoel da Silva Gomes, terceiro Bispo do 
Ceará, a Paróquia de Canindé foi entregue em 26 de março de 1923 aos Frades Menores Franciscanos da 
Província Santo Antonio do Brasil. Até os nossos dias, já são mais de 80 anos de evangelização na realidade do 
sertão e no acolhimento aos romeiros nordestinos que acorrem a Canindé.

Basílica:
A capela primitiva de São Francisco em Canindé já se achava minúscula devido ao elevado fluxo de 

romeiros que passavam a visitar o local de onde se ouvira falar em milagres atribuídos ao santo. A antiga 
construção foi iniciada em 1775. A referida construção também foi interrompida por longo período devido a 
uma grande estiagem, a famosa seca dos três setes (1777), permanecendo parada até 1793. Em dezoito anos de 
construção, as paredes não passaram de oito palmos de altura. Finalmente, em 1796, a capela foi inaugurada, 
embora faltasse uma das torres e parte do assoalho, tendo por primeiro capelão o padre João José Vieira. O 
Capitão Jerônimo Machado fez a doação da imagem grande de São Francisco (1796), que foi trazida de Portugal, 
havendo custado 80 contos de réis. Por essa época, já era venerada em Canindé a imagem primitiva ou “São 
Francisquinho” (1775), que ainda hoje é conduzida solenemente na procissão do dia 04 de outubro. Em 1910 
foram iniciadas as obras de construção do novo santuário cuja conclusão se deu em 1915 sendo o encarregado 
dessa tarefa o arquiteto italiano Antonio Mazzini. No ano de 1925 a Santa Sé Apostólica elevou o Santuário de 
São Francisco das Chagas de Canindé à dignidade de Basílica Menor. A solenidade ocorreu por ocasião do 7º 
Centenário da morte de São Francisco. Cartão postal da cidade, a Basílica constitui o principal ponto do turismo 
religioso em Canindé. Destacam-se também, os magníficos afrescos do pintor italiano George Kau. O belíssimo 
templo construído em forma de cruz grega, contrastava com o então humilde casario da cidade. Suas magníficas 
torres com janelas góticas atingem a altura de 32 metros e a cúpula central 35 metros. O interior original do 
templo foi construído em fino estilo toscano. Em fins do século passado, intervenções iconoclastas desfizeram o 
antigo clima sóbrio e simples dos primeiros tempos. Mas os primorosos painéis do pintor alemão George Kau, 
que são da década de 20 do século passado, ainda fascinam os romeiros. Recentes reformas deram novo brilho 
no interior e exterior do templo que ganhou nova pintura, revestimento de suas paredes internas de pedra 
granito, nova iluminação, sistema de som e ventilação modernos.  

Praça da Basílica:
O conjunto de edificações compreendido por espaços de visitação, oração e penitência forma-se por um 

circuito localizado no centro da cidade e visa o conforto das massas de visitantes. A Praça da Basílica compõe o 
espaço dedicado ao romeiro onde ele possa transitar livremente, onde ocorrem missas campais, procissões, 
shows culturais, estandes de informação e comunicação além de lazer e descanso.
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Casa dos Milagres:
Situada ao lado da basílica a Casa dos Milagres é o espaço que destina-se a acolher os ex-votos, afixação de 

fotografias, figuras, pinturas, peças de arte, itens e utensílios de uso particular ou comunitário e que 
representam a graça alcançada pela interseção de São Francisco. Tradicionalmente os primeiros devotos 
voltavam trazendo a prova de que haviam alcançado a graça da cura e a depositava neste local que passou a se 
chamar Casa dos Ex-Votos e mais tarde, Casa dos Milagres. Neste espaço os romeiros depositam ex-votos (arte-
sacra rústica), fotografias, pinturas, roupas, mechas de cabelo e outros objetos, a fim de registrar graças 
alcançadas. Também funcionam neste local; postos de atendimento de emergência, loja de artigos sacros, 
vestiário, depósito de cabelos e hall de exposição. O horário de funcionamento é de 07h às 11h e de 14 às 17h.

Complexo Confessional:
Anexo à Casa dos Milagres o Complexo Confessional São Damião (numa alusão ao encontro de São 

Francisco com a Cruz de São Damião na capela da Porciúncula e onde ouviu de Deus o chamado) abriga as mais 
de 20 salas de confissões confortáveis e climatizadas para confissões individuais, ou seja, confissão auricular. 
Possui ainda Capela de Oração, Capela do Batismo e Salão de Exposições. Seu horário de funcionamento é de 
acordo com o horário de funcionamento da Casa dos Milagres.

Campanha dos Benfeitores, Revista O Santuário e o Arquivo Paroquial
A Campanha "Benfeitores do Santuário" foi criada em julho de 2008 com a missão de acolher, servir e 

evangelizar os romeiros e devotos de São Francisco das Chagas de Canindé. Ela nasceu da necessidade que o 
Santuário tem de concretizar inúmeras obras para melhor acolher os milhares de romeiros que aqui vêm. Seu 
trabalho mais recente concentra-se na comunicação do Santuário.

A Revista "O Santuário" de São Francisco das Chagas é um dos meios de comunicação para com os seus 
milhares de devotos que se encontram em lugares mais distantes, onde recebem as notícias do Santuário e a 
mensagem de espiritualidade franciscana.

Para informações sobre este importante meio de comunicação, basta ligar para o fone: (85) 3343.9950. 
Outras informações sobre o Santuário, acesse nosso Website:  www.santuariodecaninde.com.
 
Secretaria Paroquial:

Na Secretaria Paroquial que também funciona ao lado da Basílica os romeiros e paroquianos encontram 
os serviço de pedido de intenção de missas, batizados, casamentos, informação e fornecimento de certidões. 
Funciona diariamente das 07h às 11h e de 14h às 17h.

Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Casa das Velas:
A Gruta Nossa Senhora de Lourdes é um local de devoção mariana e funciona logo atrás da Basílica. Trata-

se de um ambiente de purificação do corpo com o banho das mãos, da cabeça e dos pés. Ao lado fica a casa das 
velas, local de pagar promessas e soltar fogos. No local os devotos também recolhem água para benzer e levar 
como objeto de devoção e cura. É uma alusão à virgem que aparecera aos pastores pedindo-lhes oração e São 
Francisco era um devoto incondicional de Nossa Senhora. O recinto une a devoção de São Francisco e o apego 
com a Mãe Natureza através da Irmã Água. No mesmo local acontecem celebrações na Quadra Coberta da 
Gruta, principalmente no período do grande fluxo das romarias.

Bebedouro e Instalações Sanitárias:
Nas proximidades da Gruta e arredores do Santuário encontra-se em estado de zelo e limpeza as 

Instalações Sanitárias. 
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Corredor Religioso:
A Praça da Basílica tem ligação direta com a Praça dos Romeiros e demais pontos de devoção através da 

Rua Gervásio Martins. Por ser a via de acesso mais comum e mais segura, ela compreende o Corredor Religioso. 
Este compreende a Praça da Basílica, Igreja de Nossa Senhora das Dores, Espaço Cultural Frei Venâncio Willek, 
Via Sacra, Igreja de Cristo Rei (Igrejinha do Monte), Arco de entrada do Calçadão do Romeiro, Museu Regional 
São Francisco, Zoológico Santuário São Francisco e a Praça dos Romeiros. Este contexto simbólico de espaço 
garante tranqüilidade, segurança e comodidade aos romeiros e devotos.

Museu Regional São Francisco:
Em 1972 o ex-vigário Frei Lucas Dolle instalou um modesto museu para expor o que além da fé os devotos 

deixavam na cidade. Funcionou na casa que servia de maternidade na Praça Cruz Saldanha onde hoje funciona 
o Cetro de Catequese. Em 03 de agosto de 1973 o novo Museu foi inaugurado possuindo em exposição 
aproximadamente 3.000 peças. Em julho de 1985 passou por reformas ganhando ampliação ganhando 
destaque a história de São Francisco na arte Nordestina. O Museu Regional São Francisco, ou Museu de 
Canindé, atualmente possui mais de cinco mil peças, o local conta com um importante acervo que está aberto à 
visitação diariamente. As peças mais importantes são: o primeiro cofre da Basílica; uma motocicleta alemã, 
modelo 1938, que serviu a Frei Policarpo; vários sinos, inclusive os da primeira Igreja de Canindé; pias batismais 
e diversas imagens sacras antigas, e objetos que contam a história da devoção. Como reza a tradição os 
romeiros trazem as mais exóticas peças de expressivo valor histórico, cultural e religioso. Os horários de 
funcionamento: de segunda a sábado das 07h às 11h e de 13h às 17h 17 horas. E aos domingos de 08h às 12h.

Zoológico Santuário São Francisco:
Implícito no carisma de São Francisco, o amor pela natureza e os animais não poderia deixar de ter em 

Canindé uma reflexão profunda. Como era comum, os romeiros e devotos costumam trazer presentes para o 
santo que mais se identificava com a sua condição e muitos romeiros pagavam a promessa deixando um animal 
em Canindé. Muitos eram silvestres, o que requeriam cuidados especiais. (A equipe responsável pelo Zoo 
informa e orienta a seus visitantes sobre a preservação na fauna, a não retirá-los de seu habitat natural. Os 
bichos que chegam ao Zoo são trazidos de modo legalizado pelo IBAMA). Foi assim que surgiu a idéia de 
oferecer um espaço que pudesse acolher os bichos e ser atração aos visitantes.  O Zoológico de São Francisco 
surgiu no início da década de 70 ganhando inovações com o passar do tempo. Em 1990 foi inaugurado em um 
novo espaço. As instalações recentemente foram reformadas para dar aos animais mais segurança e conforto. 
Hoje, o zoológico de Canindé trabalha com uma bióloga, um veterinário e equipe muito preparada. Horário de 
funcionamento: Diariamente das 08h às 17h.

Praça dos Romeiros:
A Praça dos Romeiros foi projetada para acolher cerca de 110 mil pessoas e começou a ser construída em 

junho de 1987 sendo inaugurada em outubro de 1989 como sendo o maior anfiteatro a céu aberto do nordeste 
e um dos maiores monumentos sacros do mundo. Comumente era chamada de Cidade de Assis fazendo-se 
alusão à terra natal de São Francisco. Imponente e acolhedora com seus jardins, corredores e alamedas é na 
Praça dos Romeiros onde acontecem os novenários dedicados a São Francisco (maior manifestação de fé ao 
santo) e palco de eventos culturais, sociais e religiosos com destaque para apresentação de peças teatrais, a 
coroação de Nossa Senhora sempre no final do mês dedicado a Maria e tendo também como outra data muito 
especial a Celebração Solene do Natal. Possui atualmente 04 entradas principais ligando os mais distintos 
pontos da cidade e facilitando acesso. O espaço abriga ainda boxes de apoio, banheiros, altar de 20 metros², 
cripta, vestiários, capela do S.S. Sacramento e uma torre em formato de cruz de 30 metros que foi utilizada na 
visita do Papa João Paulo II ao estado do Ceará. 

04

Paróquia- Santuário de São Francisco das Chagas
Praça da Basilica, 31 Centro Canindé Ceará
62700-000 Caixa Postal: D2
Fone: 0xx (85) 3343.0017 3343.0017 / 3343.9950

Press Kit de Imprensa

Paróquia-Santuário	de	
São	Francisco	das	Chagas

Canindé-CE



IMPRENSA PRESS KITSala de

Convento de Santo Antônio:   
Situado na Praça Frei Aurélio, uma notável obra arquitetônica, construção que data do século XIX o 

Convento de Santo Antônio, fundado em 4 de outubro de 1898 por Dom Joaquim José Vieira, Bispo do Ceará, 
tendo como seus primeiros administradores os frades capuchinhos e atualmente pelos frades da Ordem dos 
Franciscanos Menores. Em seu interior encontra-se a Capela de Santo Antônio, local de oração da comunidade 
dos frades e dos paroquianos e o claustro, local onde moram os frades menores que atualmente compreendem 
um número de 07. Destaca-se pela presença em sua torre e pelo badalar dos sinos o antigo relógio de pêndulo 
que marca sempre a hora exata. Semanalmente são celebradas missas na capela de Santo Antônio as terças às 
18 horas.

Mosteiro das Clarissas:
Inaugurado em 27 de Dezembro de 1996 o mosteiro das Irmãs Clarissas que leva o nome de Mosteiro do 

Santíssimo Sacramento é o lar das irmãs de Santa Clara, a primeira mulher a ingressar na ordem de São 
Francisco. Trata-se de um espaço de oração e contemplação como roteiro de peregrinação. No dia 22 de julho de 
1994, chegaram em Canindé as Irmãs Maria Anunciada e Ana Clara, para preparar o Mosteiro provisório. Depois 
dos preparativos em 9 de agosto chegaram as Irmãs fundadoras: Irmã Maria Betânia, Irmã Deo Gratias, Irmã 
Tadeu, Irmã Ana Clara, Irmã Gertrude (Irmã Elisabete e Irmã Guadalupe faziam parte das escolhidas para a 
fundação, mas só chegaram depois de 2 anos, para ajudar na limpeza e organização do novo Mosteiro e aí morar 
depois da inauguração). A construção do novo Mosteiro foi acompanhada pelas Irmãs em sua casa provisória, 
adaptada para servir-lhes de lar. O Mosteiro está sob a dependência jurídica do Ministro Provincial OFM, 
Província Franciscana de Santo Antonio do Brasil. Teve sua ereção canônica em 20 de março de 1999. Quando foi 
eleita a primeira Abadessa Madre Maria Betânia de Jesus Hóstia, que esteve a frente da Comunidade de 1999 a 
2005. Diariamente os frades celebram a Santa Missa às 06 horas da manhã.

Abrigos dos Romeiros:
O Santuário de Canindé possui acomodações para os romeiros que vem de longe onde possam se sentir à 

vontade e seguros. O abrigo Santo Antonio localiza-se na Rua Sitônio Monteiro e o abrigo São Francisco na Rua 
Euclides Barroso. Ambos recebem os peregrinos que vêm em caravanas de todo o país. Os locais contam com 
uma estrutura de banheiros, bebedouros, restaurante, cozinha coletiva, galpões, quartos, estacionamento, 
segurança e serviço de informação. Recentemente no Abrigo São Francisco foi construído dois complexos de 
banheiros, sendo que cada há um conjunto de 36 unidades de banheiros que dispõem de chuveiros, sanitários, 
lavatórios, sendo dois banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais. Também há uma 
lavanderia e uma cozinha comunitária que contará com depósitos de utensílios e de material de limpeza, com 
capacidade para guardar 60 panelas, e outro para guardar carvão para os fogões comunitários. O Abrigo Santo 
Antônio também recebeu melhorias, como a construção de Complexo de Banheiros, pinturas e outros 
benefícios em sua estrutura como locais para redes e ampliação da cozinha. Para a boa manutenção dos abrigos 
é cobrada uma pequena taxa simbólica. 

Capela do Painel:
Localizada ao lado da Basílica, é uma capela que na qual abriga o Painel de São Francisco. Nos dias de 

novena os devotos a visitam e conduzem o Painel em procissão pelo corredor religioso da cidade em direção  a 
Praça dos Romeiros, onde acontece a Novena do Santo Seráfico, São Francisco das Chagas.
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Painel de São Francisco:
O Painel de São Francisco das Chagas arrasta multidões no período dos festejos foi criado no dia 10 de 

julho de 1890, pelo padre Manoel Cordeiro da Cruz, o orgulho do povo de Canindé tornou-se uma relíquia para a 
Igreja Católica. A armação de madeira foi confeccionada na Bahia e a estampa na Itália. Possuía iluminação à 
base de lamparinas e velas que com o tempo e a modernidade deram lugar a uma a iluminação alimentada por 
baterias. Depois de muitos anos fazendo parte da segunda maior festa franciscana do mundo, e ficar um pouco 
danificado, ele foi restaurado em 1989 por Maria Vieira e Raimunda Dias. O Painel de São Francisco, que 
representa um misticismo de fé e devoção dos romeiros e do povo de Canindé, só deixa a Casa dos Milagres três 
vezes ao ano. A primeira no dia de 2 de agosto quando a Igreja comemora o Perdão de Assis, vai às ruas no dia 17 
de setembro, data que se celebra as Chagas de São Francisco e terceira na festa de São Francisco. Há mais de 120 
anos os devotos mantém essa devoção franciscana na condução do Painel.

Imagens Milagrosas:
A primitiva imagem de São Francisco é comumente conhecida como São Francisquinho. Em 1804, o Pe. 

João José Vieira, então procurador do Patrimônio de São Francisco de Canindé, prestando contas ao Ouvidor 
Geral em Fortaleza e descrevendo todos os bens, informou textualmente que existiam duas imagens de São 
Francisco, uma grande e outra pequena. Segundo o Livro de Tombo da Paróquia de Canindé, em 1804 o Pe. João 
José Vieira, então procurador do Patrimônio de São Francisco relatou ter a imagem de São Francisco cinco 
palmos de tamanho, resplendor de prata, crucifixo de madeira na mão direita, título de prata e um nicho de 
madeira dourado, com o vidro grande dividido em três pedaços, estando a própria imagem estoufada de ouro. A 
imagem maior tem 1,50m, tirando-se 23cm da peanha, a menor mede 62cm sendo 8cm na peanha. A imagem 
maior, uma vez exposta sobre o altar-mor do santuário, tornou-se em breve famosa, servindo também de 
modelo às gravuras do primeiro tempo, conforme prova a estampa mais antiga do incipiente século dezenove.

Relíquias:
A Basílica de São Francisco recebeu no mês de março de 2009 um grande presente que proporciona aos 

seus visitantes a oportunidade única de conhecer e visualizar a dimensão real de seu Santo de devoção. Foram 
transferidas para o Santuário as Relíquias de São Francisco de Assis, São Pedro, São Paulo e de Santa Luzia, que 
anteriormente se encontravam no museu. O Santuário Franciscano de Canindé conta ainda com mais duas 
relíquias: de Santa Clara, no Mosteiro do Santíssimo Sacramento (Clarissas) e de Santo Antônio de Pádua, no 
Convento. Relíquias são partes do corpo de um santo ou restos de sua vida que nos fazem estar mais perto de 
alguém muito caro. Atualmente no fim das atividades religiosas os romeiros recebem no período de festejo uma 
bênção especial com as relíquias de São Francisco. 

Estátua de São Francisco:   
Canindé possui um dos maiores monumentos religiosos do mundo. A Estátua de São Francisco das 

Chagas, que foi inaugurada solenemente em 04 de outubro de 2005, mede 30,25 metros. Está situada no Alto do 
Moinho, o bairro mais elevado da cidade, e pode ser vista por todos que se aproximam bem como pode ser 
avistada de todos os pontos da cidade. 

Corredor Religioso
Pode-se considerar o Corredor Religioso como as principais vias em que os romeiros transitam, fazendo 

ligações entre os pontos regiliosos do Santuário de Canindé, entre o Complexo da Basílica, Praça dos Romeiros, 
Museu, Zoológico, Convento Santo Antônio, Igreja do Cristo Rei (Monte). Podemos destacar algumas destas 

06

Paróquia- Santuário de São Francisco das Chagas
Praça da Basilica, 31 Centro Canindé Ceará
62700-000 Caixa Postal: D2
Fone: 0xx (85) 3343.0017 3343.0017 / 3343.9950

Press Kit de Imprensa

Paróquia-Santuário	de	
São	Francisco	das	Chagas

Canindé-CE



IMPRENSA PRESS KITSala de

principais vias: Rua Gervásio Martins, Calçadão do Romeiro e Av. Francisco Cordeiro Campos(da Via-Sacra) e 
Simão Barbosa.
 
Caminhos de Assis:

Denominado Caminhos de Assis, um projeto ecológico visa agregar valor turístico e dar condições 
objetivas aos peregrinos que se deslocam a pé ao longo de uma rota pré-estabelecida que intensificará a 
peregrinação, levando ao desenvolvimento local. Orçado em R$ 2,2 milhões. São 128 quilômetros de estrada, 
ligando Maranguape a Canindé que recebe por ano 2,5 milhões de visitantes, sendo um milhão só na época dos 
festejos de São Francisco. Com essa infra-estrutura de apoio aos peregrinos, que fazem este trajeto correndo 
perigo, à noite, pelo meio da estrada. O projeto prevê ainda melhorias na estrada, sinalização, construção de 
paradouros (quiosques) e pórticos religiosos. Esses paradouros terão banheiros, dormitórios, local para refeição 
tudo sinalizado e, em cada parada, imagens e um pouco da história de São Francisco de Assis, ecologia, e a 
cidade de Canindé.

Atividades Desenvolvidas no Santuário:
A história do canindeense tem ligação profunda com a atuação dos Frades Menores em mais de 80 anos de 

comunhão e ação pastoral e social. Ganham destaque especial o serviço prestado aos mais necessitados através 
do Hospital Regional São Francisco, fundado em (1965), o Curso Profissional Santa Clara (1965), o Lar São José 
(abrigo de idosos) fundado em (1976), o Centro de Catequese (1975), o Centro Educacional São Francisco 
(1967), Abrigos dos Romeiros (1954), Casa do Povo e o Projeto Viva a Vida (1996), Rádio São Francisco AM 
adquirida em (1999), a FM Santa Clara fundada (1998), Centro do Desnutrido (1999), Casa da Mamãe (1999), 
Projeto Ninho (1997). Participação e apoio a eventos, mutirões e realizações em prol das causas sociais.

Calendário Litúrgico Anual:
O Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé celebra em datas especiais outras festas que 

compõem o calendário litúrgico anual:

Dia 03 de fevereiro - celebra-se o dia dedicado ao romeiro. (esta data fecha o ciclo forte das romarias para sua 
abertura em agosto) 
Último Sábado de maio - tem a coroação de Nossa Senhora, na Praça dos Romeiros
De 1º a 13 de junho - celebra-se a Trezena de Santo Antônio no convento dos Frades. 
Dia 16 de julho - celebra-se a Canonização de São Francisco. 
Dia 02 de agosto - Dia do Perdão de Assis. 
De 1 a 11 de agosto - celebra-se a Festa de Santa Clara, no Mosteiro das irmãs clarissas. 
Dia 17 de setembro - celebram-se as "Chagas" de São Francisco. 
De 24 de setembro a 04 de outubro - celebra-se a Festa de São Francisco das Chagas (Obs: dependendo o 
período eleitoral a data pode ser alterada)
Dias 24 e 25 de dezembro - celebra-se a Solenidade do Natal do Senhor. (Ver também a programação do Natal 
Canindé FelizCidade Franciscana)

Além dessas datas extremamente relevantes a cidade recebe muitos romeiros nas comemorações 
alusivas a Nossa Senhora como: 
Dia 13 de maio (N.S.Fátima).
Dia 15 de agosto (N.S. Assunção).
Dia 12 de outubro (N.S.Aparecida).
Dia 08 de dezembro (N.S.Imac.Conceição).
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Dados sobre a Cidade:
Fundada em 1846, está a 148m de altitude, 113Km de Fortaleza, tem clima semi-árido. A cidade de 

Canindé está localizada na área do sertão central do Ceará. Canindés era o nome do povo de uma tribo que 
habitou a região. Os etimologistas propõem três versões para o nome: "teu seio", "tua cama" e "teu mato". 
Canindé é destino da segunda maior peregrinação no mundo devotada a São Francisco (superada apenas pela 
peregrinação em direção a Assis, na Itália, terra natal do Santo). Durante o ano o Santuário recebe cerca de 2 
milhões de pessoas e no período dos festejos alusivos a São Francisco das Chagas cerca 550 mil visitantes. 
Privilegiando ainda mais a cidade, há peregrinos de todas as classes sociais a imensa maioria de pessoas 
humildes que visitam a cidade durante todo o ano. A romaria ao Santuário de São Francisco em Canindé se 
destaca pelo caminho que o fiel percorre. Mas em vez dos cenários do Velho Mundo, o peregrino tem diante de 
si a magnífica paisagem sertaneja. Ao longo do percurso, (para aqueles que se locomovem a partir de) iniciado 
em Fortaleza, o viajante irá conhecer a fauna e a flora do semi-árido nordestino, tomar banho em açudes e 
riachos, e desfrutar da hospitalidade das fazendas da região.

Romarias:
Ao Santuário de Canindé elas chegam aos milhares, a pé, de bicicleta, motocicleta, ônibus, pau-de-arara, 

no lombo de mulas. Algumas ganham grande destaque como são o caso das romarias: Moto-romaria de 
Fortaleza com aproximadamente 30 mil motocicilistas (uma das maiores do mundo). O romeiro faz deste 
momento um grade ato de fé, coragem, sacrifício, amor e devoção ao Santo protetor.

Pontos de visitação: Além do roteiro religioso e cultural que o Santuário oferece a sua milhares de visitantes  
através de sua estrutura (pontos citados acima), a cidade dispõem de balneários e praças públicas. 

Rede Hoteleira: Uma das principais vias de hotelaria que a cidade da fé dispõe encontra-se na Rua João Pinto 
Damasceno e entorno da Basílica, que além da hospitalidade também conta com restaurantes, lanchonetes.

Comércio Local: A Romaria ao Santuário tem grande influência no aspecto econômico da cidade, sendo que boa 
parte da população sobrevive do comercio de produtos religiosos durante o período de Romaria, que 
compreende de setembro a fevereiro, vale apena lembrar que durante este período há uma grande demanda de 
mão de obra, o que gera muitos trabalhos tantos diretos como indiretos. A fora isto, outras fontes de renda 
movimentam a economia da Cidade da fé, é o próprio atendimento local e da região com alimentos, produtos 
religioso(para fora), produtos da agricultura local, além do setor de serviços como o de hotelaria, entre outros.

Comunicação:
A cidade possui um total de 05 emissoras sendo elas: 
AM São Francisco 1.240Khz.
AM Jornal 540Hhz.
AM Vanguarda 1.370KHZ.
FM Santa Clara 106,3MHz.
FM Aquarela 102,5MHz.
FM Líder 87,8MHz.

Ambas compõem a "Rede Paz e Bem de Emissoras de Rádio" que atua com as emissoras de toda região 
perfazendo um universo de mais de 200 mil radio ouvintes no período de festejo. Além das emissoras de rádio a 
cidade ainda conta ainda com a Revista O Santuário de S. Francisco (dirigida aos romeiros e paroquianos) e 
outros informativos de circulação local.
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Endereços Eletrônicos:
Para os visitantes que desejam se manterem informados sobre o Santuário de São Francisco de 

Canindé, poderão acessar algumas páginas pela internet: santuariodecaninde.com e visitaaosantuario.com

Endereços do Santuário:
Pontos de serviço e acolhimento no Santuário de São Francisco das Chagas:

Santuário-Paróquia de São Francisco
- Campanha dos Benfeitores do Santuário
Praça da Basílica, 31 - Centro - Canindé - CE
CEP:62.700-000 - Fone: (85) 3343.9950
Caixa Postal: D2
E-mail: web@santuariodecaninde.com

- Secretaria da Paróquia
Praça da Basílica, 31 - Centro - Canindé - CE
CEP:62.700-000 - Fone: (85) 3343.0017
Caixa Postal: D2

- Pascom Paróquia-Santuário Canindé
(Centro de Pastoral São Francisco)
E-mail: pascomsantuariocaninde@gmail.com
Fone: (85) 3343.0186 / (85) 98620.8500 (contanto via Whatsapp)
  
- Museu Regional de São Francisco
Praça Frei Aurélio, 914 - Centro - Canindé
CEP: 62.700-000 
 
- Zoológico Santuário São Francisco
Praça Frei Aurélio, 914 - Centro - Canindé - CE
CEP: 62.700-000
 
Mosteiro do Santíssimo Sacramento
Rua: Paulino Barroso, 1506 - Santa Clara - Canindé - CE
CEP: 62.700-000 - Fone: (85) 3343.0126

Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil
Rádios AM São Francisco e FM Santa Clara
Praça do Zoológico, s/n - Centro - Canindé - CE
CEP: 62.700-000 - Fone: (85) 3343.1597

Telefones Úteis:
Campanha dos Benfeitores - (85) 3343.9950

- (85) 3343.0017Secretaria Paroquial 
 - (85) 3343.0774Setor de Romarias/Mitra
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 - (85) 3343.0100Convento Santo Antônio
 - (85) 3343.0718Centro de Treinamento

 - (85) 3343.1597Rádio São Francisco
(orelhão) - (85) 3343.3624Museu São Francisco  
- (85) 3343.0141Abrigo São Francisco 

Hospital São Francisco - (85) 3343.2110
- (85) 3343.6813Delegacia Civil 

Policia Militar - (85) 190 / 3343.1190
Corpo de Bombeiros - (85) 193

 (85) 153Guarda Civil Municipal / GSU -
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) - 153
Prefeitura Municipal de Canindé - (85) 9.8797.0750 / 
9.9649.8500 (Secretaria de Turismo)

 (85) 3343.1727Terminal Rodoviário -
 (85) 3343.1429 / orelhão - 3343.1031Posto de Táxi -



"Santuário 
de fé e oração"

www.santuariodecaninde.com
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