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Aquiraz é um município localizado no litoral do Ceará. Situada a 32 km de Fortaleza, a cidade de Aquiraz guarda em suas raízes as
tradições indígenas e do colonizador europeu, não esquecendo os marcantes traços da cultura africana espalhados por todo o município.
A então vila foi criada pela ordem régia de 13 de fevereiro de 1699, efetivamente instalada em 27 de junho de 1713. Tornou-se, portanto,
sede administrativa da capitania do Siará Grande até o ano de 1726, ou seja, foi capital do Ceará até o ano de 1726, quando a capital foi
transferida para Fortaleza.
O topônimo "Aquiraz" vem do tupi-guarani e significa "Água Logo Adiante". Sua denominação original era Aquiraz, em 1710, "São José de
Ribamar do Aquiraz" e desde 1915, novamente Aquiraz. Já o livro Na cidadela das letras sugere que provém do termo tupi Akirá ("gordo"),
nome de uma tribo indígena que habitou a região.
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Igreja Matriz São José de Ribamar[/caption]

A história de Aquiraz mistura os primeiros habitante destas terras, os índios potyguara e outras tribos pertencentes ao tronco tupi como os
jenipapo-kanyndé, com os portugueses religiosos e militares que vieram habitar esta região visando à catequização dos índios e à
proteção do território contra invasões de outros povos europeus. A localidade de Aquiraz conheceu a presença dos portugueses depois
que estes resolveram explorar as terras ao norte da ponta do Iguape, na qual foi construído o Reduto Novo.
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Igreja Matriz São José de Ribamar[/caption]

Aquiraz é conhecida como "a primeira capital do Ceará". Em seu perímetro central, situado em torno da Praça Cônego Araripe, a qual tem
traçado de missão jesuítica, encontram-se as principais edificações de interesse histórico arquitetônico do local, como a igreja São José
de Ribamar, Matriz de Aquiraz, obra de rico valor histórico, pois sua construção data de 1769 e ainda guarda nos seus altares as velhas
imagens do Hospício dos Jesuítas.
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Museu São José de Ribamar[/caption]

Outro monumento importante é a antiga Casa de Câmara e Cadeia iniciada no século XVIII e concluída no ano de 1877. Atualmente, o
prédio sedia o Museu Sacro São José de Ribamar, fundado em 1967, sendo considerado o primeiro museu sacro do Ceará e o segundo
do Norte-Nordeste. Seu acervo compõe-se de mais de 600 peças de caráter religioso datadas dos séculos XVII, XVIII e XIX. O antigo
sobradão tem sua arquitetura original bastante conservada, pode-se observar as grades das antigas selas no pavimento inferior, e o
assoalho reforçado com vigas de carnaúba na parte superior onde antes funcionava a câmara, o fórum e a prefeitura municipal. A peça
mais importante do acervo é uma cruz processional (relativo a procissão) de prata cinzelada datada do século XVIII, herança dos jesuítas
que estiveram em Aquiraz.
O Mercado da Carne, hoje Mercado das Artes, construído no século XIX, outrora centro comercial da cidade, foi tombado em 1988.
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Casa do Capitão-Mor[/caption]

A Casa do Capitão-mor, conhecida também como casa da Ouvidoria, nome do primeiro núcleo judiciário do Ceará, é um singelo edifício
feito com paredes de taipa (pau-a-pique), reforçada com amarras de couro de boi, uma referência material ao ciclo econômico das
charqueadas, o qual predominou na região durante o século XVIII.
Os jesuítas que permaneceram por 32 anos (1727-1759), no local, fundaram o hoje chamado "sitio colégio", o famoso "Hospício dos
Jesuítas". Hospício, no linguajar da época, significava "posto de hospedagem", era lá aonde os padres missionários vinham recuperar
suas forças para depois prosseguirem com sua missão de catequizar os aborígenes nos mais longínquos confins da capitania.
A residência apostólica também abrigou o primeiro centro de ensino do estado e seu primeiro seminário, constituindo-se num dos únicos
polos difusores da cultura daquele tempo. O que restou do extinto estabelecimento são apenas as ruínas da antiga capela de Nossa
Senhora do Bom sucesso, construída em 1753.
Os escombros das antigas Pontes Imperiais ainda podem ser contemplados nas margens do rio Pacoti. Conta-se que elas foram erguidas
com material retirado das fundações do antigo "hospício", quando este foi demolido em 1854.
Atualmente, Aquiraz possui o segundo maior parque hoteleiro do Ceará, segundo dados da Secretaria Estadual do Turismo.
Os principais atrativos naturais são os seus 36 km de praias (Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape, Barro Preto e Batoque). A sede
do município é guardiã de um rico patrimônio histórico, colocando o município em lugar de destaque no cenário nacional.
Sua ocupação inicial era de casas de veraneio, dada à proximidade de Fortaleza. Recentemente, Aquiraz tem recebido investimentos
privados de pequeno, médio e grande porte, e o poder público tem investido em projetos de infraestrutura e qualificação da mão-de-obra,
com o objetivo de preparar o município para a demanda crescente de turistas.
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