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Arapiraca, a capital do Agreste
Pujante e com o desenvolvimento contínuo. Esta é Arapiraca, a capital do Agreste alagoano. 
Além de ser considerada como a �metrópole do futuro� por especialistas da revista Veja e a sétima 
cidade com maior poder de consumo e crescimento, segundo pesquisa encomendada pela revista 
Exame à empresa estadunidense MCKinsey, a cidade é berço de um povo acolhedor, cheio de fé na 
vida e em um futuro melhor. E este já pode ser vislumbrado nas Escolas de Tempo Integral, nos redutos 
de cultura em seus muitos bairros, em seu primeiro Planetário Digital do Nordeste, em seu chão fértil, 
repleto de boas esperanças.

HISTÓRIA
O nome dado à cidade de Arapiraca tem origem indígena e signi�ca �ramo que a arara visita�. Ao que 
consta, foi nessa árvore frondosa e acolhedora onde o fundador Manoel André acampou no primeiro 
dia, quando procurava onde pudesse se instalar para tomar posse da propriedade. Ele, então, disse: 
�Esta Arapiraca, por enquanto, é a minha casa�. Com efeito, é considerado este o primeiro ponto, o 
marco da criação do município. 

CULTURA
Conhecida regionalmente como a �capital do Agreste� em Alagoas e em âmbito nacional como terra 
da Agremiação Sportiva Arapiraquense, o ASA, a cidade ganhou notoriedade na década de 1970 a 
partir do cultivo do fumo. Tem como uma de suas referências culturais a tradicional Feira Livre, realizada 
todas às segundas-feiras, com opções em artesanato, comida e manifestações da Cultura Popular 
Tradicional. Hermeto Pascoal, considerado hoje pela crítica especializada um dos maiores gênios 
musicais em atividade no mundo, teve como um de seus primeiros palcos e in�uência artística a Feira 
Livre de Arapiraca.

COMÉRCIO
É uma das principais cidades do Nordeste e passagem obrigatória para o escoamento de produtos da 
região, atuando como um grande polo mercantil, a funcionar como centro de abastecimento, de 
produtos e serviços, para onde converge o consumidor de toda a Alagoas, com destaque para a Região 
Metropolitana do Agreste composta hoje por 16 municípios. Por tudo isso, Arapiraca caracteriza-se 
como um centro de Turismo de Negócios e Eventos. 



PONTOS TURÍSTICOS

Lago da Perucaba

Inaugurado no dia 20 de março de 2009, este projeto de revitalização de um antigo 
açude acabou por tornar-se um dos mais belos cartões-postais do estado de 
Alagoas. O Lago da Perucaba, no bairro de Zélia Barbosa Rocha, possui detalhes 
arquitetônicos e urbanísticos que ganham contorno ainda mais bonito durante o 
pôr-do-sol. É equipado de estabelecimentos comerciais, duas quadras 
poliesportivas, duas outras de areia, ciclovia, área de passeio, praça de eventos, 
playground, espaço Sesc Ler e, ainda, no �nal de sua extensão, o Planetário Digital 
Municipal, o maior do gênero no Brasil.

Planetário Digital
Com uma área de 1.800m², o Planetário Digital Municipal, inaugurado no dia 2 de 
outubro de 2012, é uma das investidas mais importantes da década no que se refere 
à educação aliada à alta tecnologia. O local é o primeiro do Brasil, sendo um 
modelo Kappa, e ajuda estudantes e professores a desvendarem as maravilhas do 
nosso universo. Localizado no Lago da Perucaba, é também Centro de Apoio às 
Escolas de Tempo Integral III e oferece espaço para 235 pessoas sentadas em seu 
cine teatro, sala de observação com 70 lugares, ambiente de leitura, banheiros e 
elevador para cadeirantes. O Planetário foi construído nos moldes estadunidenses, 

introduzidos pela empresa Hiperlab. Há a possibilidade de avistar mais de 100 mil estrelas através de 
seu sistema digital.



Bosque das Arapiracas
A segunda maior cidade do estado de Alagoas avança, mas sempre com foco na 
conscientização ambiental. Em outubro de 2011, foi entregue para a população 
parte do que viria a ser o Bosque das Arapiracas. Um ano depois, os moradores 
dos bairros Santa Edwiges e Centro puderam receber um pulmão verde a �orir em 
meio às construções que se seguem. O espaço, que tem ciclovia, fonte iluminada, 
ambiente para descanso e lazer e rampas acessíveis, é um dos mais visitados ao 
longo da semana pelos arapiraquenses que optam por uma boa caminhada ou se 
exercitar ao ar livre � há academias de ginásticas espalhadas pelo entorno do 

Bosque, sempre com pro�ssionais capacitados para auxiliar. No local, ainda funciona o Ginásio 
Poliesportivo Municipal João Paulo II e a Escola Municipal de Circo.

Escola de Circo
Como última obra entregue na gestão do ex-prefeito Luciano Barbosa (PMDB), no 
dia 28 de dezembro de 2012, a Escola Municipal de Circo Teófanes Silva - Palhaço 
Biribinha deu nova vida ao termo educar. Por meio das Artes e da Educação Física, o 
local transformou-se no Centro de Apoio às Escolas de Tempo Integral IV, estando 
com seus 572m² em meio ao Bosque das Arapiracas. A instituição de ensino tem 
capacidade de atender 700 crianças e jovens com aulas circenses de tecido, 
acrobacias solo, corda indiana, malabares e arte da palhaçaria. A Escola de Circo é 
um aparato pedagógico que auxilia os alunos a adentrarem num mundo novo de 
possibilidades e cultura genuína.

Parque Ceci Cunha
Juntamente com a revitalização no Centro da cidade e construção do novo 
Mercado Público, a primeira etapa do Parque Municipal Ceci Cunha foi entregue à 
população no ano de 2000, no segundo mandato da prefeita Célia Rocha (PTB). O 
local, que possuía quadras de areia, fonte e espaço de convívio urbano, teve 
extensão ampliada com criação de nova área com barracas, ponte, ciclovia e 
playground, além do Mercado do Artesanato Margarida Gonçalves, onde artistas 
expõem suas obras em dezenas de boxes � há também uma concha acústica para 
apresentações de músicos de Arapiraca. O local recebeu este nome em alusão à 

deputada federal Ceci Cunha, assassinada no dia 16 de dezembro de 1998. 

Mercado do Artesanato
Com seis anos de atividades, o Mercado de Artesanato Margarida Gonçalves, 
lapidado no Parque Municipal Ceci Cunha, ganhou notoriedade por abrigar 
dezenas de artistas da terra que vivem do que suas mãos produzem. Entendendo 
que a cultura deve ser fomentada e levada a conhecimento público, o local tem, 
além dos boxes onde estão instalados os artesãos e artesãs, uma concha acústica 
para apresentações musicais durante os �nais de semana, quiosques, banheiros e 
ótima iluminação. Há um ano, a Prefeitura de Arapiraca criou o projeto �Som do 
Mercado� que leva músicos arapiraquenses a mostrar seus trabalhos, em 
consonância à comercialização dos artesanatos e souvenirs vendidos na região.



Área Verde
Entregue à população em outubro de 2005, a Área Verde Dom Constantino Lüers 
tornou-se mais uma opção de lazer por entre as edi�cações, dando um quê de 
charme com todos os seus 900 metros verdes, a cortar os bairros de Santa 
Esmeralda e Novo Horizonte. Foram colocadas no ambiente, árvores nativas e 
plantas ornamentais que criaram uma bela paisagem para visitação de adultos e 
crianças � há parquinhos espalhados pela extensão � e caminhadas ao ar livre. 
Mesmo em pleno centro comercial de Arapiraca, o lugar transmite uma sensação de 
que se está no campo, a perceber-se a presença de saguins (pequenos macacos) e 
pássaros silvestres nos galhos das árvores. O local dispõe de guardas municipais 

que o mantêm seguro.

Estádio Municipal
Palco de diversas conquistas no campeonato alagoano, pela Agremiação Sportiva 
Arapiraquense (ASA), o Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca foi inaugurado 
em 1952 com o nome do prefeito daquela gestão. No ano seguinte, o povo 
torcedor daquele time pôde comemorar pela primeira vez o título de campeão 
estadual. A arena viu o ASA faturar outros seis troféus a partir do ano 2000. Jogos 
memoráveis aconteceram no local, como as partidas contra as equipes nacionais do 
Palmeiras e Flamengo. O acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B, em 2010, 
deu maior visibilidade ao plantel alvinegro, e uma reforma para modernização e 

ampliação do estádio foi executada no �Fumeirão�, como é conhecido também o templo esportivo.

Shopping de Arapiraca
Considerado o segundo maior shopping do interior nordestino, o Arapiraca 
Garden Shopping foi entregue à população no dia 25 de setembro de 2013, 
ensejando um sonho de mais de duas décadas. Com mais de 36 mil m², o 
empreendimento atende ao público consumidor do Agreste, Sertão e Baixo São 
Francisco. Mais de seis mil empregos diretos e indiretos foram gerados a partir 
deste lançamento, localizado às margens da rodovia AL-220, no bairro de Santa 
Edwiges, e há a previsão de expansão de 104 lojas já para o ano de 2014. Sendo 
Arapiraca considerada por especialistas em Economia como a 7ª cidade no Brasil 

com maior poder de compra, em média, 15 mil pessoas passam pelo local todos os dias. Este primeiro 
shopping mall do município conta com 220 lojas e duas mil vagas para estacionamento, tendo um 
investimento orçado em R$ 230 milhões.

Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho
Com nova paisagem, a Paróquia Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho 
representa a fé tangível deste povo guerreiro, que é o de Arapiraca. Conhecida 
como Igreja Matriz, foi construída por Manoel André, fundador da cidade, sendo 
erguida como capela em meados do século XIX, quando o então povoado 
começava a avançar, rumo a se tornar município. Desta feita, em 1855, Manoel 
André a levantou sobre o túmulo de sua primeira esposa Maria Isabel Silva Valente, 
representando este o marco de fundação de Arapiraca. Em 3 de fevereiro de 1865, 
ocorreu a primeira missa. Em 15 de agosto de 1944, ganhou ampliação e tornou-

se paróquia. Hoje, a média é de 90 mil �éis que frequentam o templo religioso por ano. Entre os dias 23 
de janeiro e 2 de fevereiro, sempre acontece a festa da padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, 
com missa e cortejo pelas ruas de Arapiraca. 



Igreja de São Sebastião
Encontra-se nas imediações da Praça Deputado José Marques da Silva, no centro 
comercial do município. A Igreja de São Sebastião foi construída como ação de 
graças, após uma epidemia de cólera que assolou o povo agrestino, nos idos dos 
anos de 1904 e 1905, por iniciativa do comerciante José Zeferino de Magalhães. É, 
portanto, mais antiga que a própria cidade. Atualmente, a igreja é considerada 
Patrimônio Histórico e Cultural de Arapiraca. Um dos cidadãos que mais �zeram 
pela fé da região, o monsenhor Epitácio Rodrigues, que foi pároco do município, 
descansa seus restos mortais no interior do local. Todos os anos, no �nal do mês de 

novembro, é comemorado o Tríduo de São Sebastião, com procissão, missas, apresentação de bandas 
de pífano e quermesse.

Memorial da Mulher
No Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2008, foi lançado o Memorial da 
Mulher Ceci Cunha, na Praça Santa Cruz, no bairro do Alto do Cruzeiro. Tem nome 
dado em homenagem e referência à ativista política Ceci Cunha, que fora vereadora 
e deputada federal por Arapiraca e lutava pelo direito das mulheres e ao acesso de 
todos à saúde de qualidade � ela foi morta em emboscada, em dezembro de 1998, 
após ser empossada em Maceió. A instituição museológica exalta a história de vida 
de dezenas de �guras femininas do município, as quais, com seu zelo, a�nco e 

altruísmo, ajudaram a construir o que se conhece desta �Estrela Radiosa�. Lá, várias mostras e 
exposições são realizadas, promovendo reconhecimento e resgate dessas personalidades.

Museu Zezito Guedes
O Museu Zezito Guedes, situado na Praça Luiz Pereira Lima, antiga �Praça da 
Prefeitura�, abriga amplo acervo do escultor e estudioso José Gomes Pereira, de 76 
anos, conhecido como �Zezito Guedes�, que virou, em agosto de 2013, mestre do 
Registro do Patrimônio Vivo de Alagoas. Inaugurada em 2009, a instituição 
museológica também possui vasto material histórico da formação, avanço e 
desenvolvimento da cidade de Arapiraca ao longo de seus 89 anos, com fatos 
importantes e registros fotográ�cos raros. O local é centro de referência para 

estudantes tanto de escolas públicas como particulares. Zezito Guedes é folclorista, historiador, escritor 
e escultor em madeira, gesso e pedra, referência nas Artes do município.

Casa da Cultura
Com 15 anos de atividades, a Casa da Cultura, inaugurada no dia 20 de agosto de 
1998, presta um serviço à comunidade com teor de preservação e reverência à 
história. Com acervo literário dos artistas de Arapiraca, réplicas de atavios utilizados 
na cultura fumageira e fotogra�as do ciclo do fumo, além de cópias de objetos da 
nossa Cultura Popular Tradicional, o espaço abriga ainda a Biblioteca Pública 
Municipal, que existe desde 1959 e transferiu-se para lá quando da inauguração da 
Casa da Cultura. O local, que se encontra na Rua Esperidião Rodrigues, na Praça 

Luiz Pereira Lima, é voltado também para exposições de artes e feiras de pesquisas.



ONDE COMER
Gastronomia:

A cidade tem hoje um extenso cardápio a se escolher de onde comer e que gastronomia desfrutar. 

Arapiraca desponta com a abertura de vários restaurantes, contendo pratos diversi�cados e saborosos, 

que trazem em sua culinária um quê regional e também do exterior.

Restaurantes:

Churrascaria Sabor do Agreste
Rodovia AL-220, bairro Canaã 
Contato: (82) 3522-2968

Rodeio's Churrascaria
Rodovia AL-220, 105, bairro Senador Arnon de Mello 
Contato: (82) 3539-8717

Cuscuz.Com
Rua Delmiro Golveia, bairro Alto do Cruzeiro 
Contato: (82) 3530-9052

Don Cappa
Rua Manoel Cazuza, bairro Santa Edwiges
Contato: (82) 9145-1515



Mania de Comer
Rua Manoel Nunes Neto, 41, Capiatã
Contato: (82) 3530-4140

Churrascaria Rodo Center
Rodovia AL-220, km 06, bairro Jardim Esperança
Contato: (82) 3522-1881

Espeto Dourado
Avenida Rio Branco, 271A, bairro Centro
Contato: (82) 3522-1881

Pífanos Pizza
Rodovia AL-220 (delivery), bairro Jardim Esperança
Contato: (82) 3522-3292

Sabor Carioca Pizzaria
Rua Manoel Abreu, 481, bairro Centro
Contato: (82) 3522-2469

Porto Pirá 
Avenida Governador Lamenha Filho, 497, bairro Jardim Tropical
Contato: 3482-7370

Bares

Botequim NaBaxa
Lago da Perucaba, bairro Zélia Barbosa Rocha 
Contato: (82) 9999-7692

Filomena Barzin
Lago da Perucaba, bairro Zélia Barbosa Rocha 
Contato: (82) 9948-4400

Bar Zé do Guaiamum
Rua Antônio Felix da Silva, bairro Cacimbas
Contaot: (82) 8815-6081

Lanchonetes

Delícias aos Pedaços
Rua Nossa Senhora da Salete, bairro Alto do Cruzeiro 
Contato: (82) 3530-8303

Café Del Parque
Mercado do Artesnato Margarida Gonçalves, bairro Centro 
Contato: (82) 9622-3870



ONDE FICAR
Sol Nascente Hotel
Rodovia AL-220, s/n, bairro Jardim Esperança
Contato: (82) 3521-3712/ 3522-1764

Plaza Hotel
Avenida Rio Branco, 171, bairro Centro
Contato: (82) 3482-1444

Hotel Di Van
Avenida Governador Lamenha Filho, 406, bairro Jardim Esperança
Contato: (82) 3530-2572

Hotel Estilo
Rodovia AL-220, km 6, bairro Planalto
Contato: (82) 3539-2247/ 3522-2831/ 9634-8099

Hotel San Sebastian
Praça Deputado José Marques da Silva, 27, bairro Centro
Contato: (82) 3522-2425

Varanda Hotel
Rua Marechal Deodoro, 847, bairro Ouro Preto
Contato: (82) 3521-1608/ 3522-2936

Pousada São Gerônimo

Rua Expedicionários Brasileiros, 302, bairro Centro
Contato: (82) 3522-3300



ONDE IR
� Pontos turísticos 

Lago da Perucaba
Avenida Miguel Correia de Amorim, bairro Zélia Barbosa Rocha

Parque Municipal Ceci Cunha
Rua Delmiro Gouveia/ Rua Manoel Abreu, bairro Centro

Mercado do Artesanato Margarida Gonçalves
Parque Municipal Ceci Cunha, bairro Centro

Praça Luiz Pereira Lima
Rua Domingos Correia, bairro Centro

Área Verde Dom Constantino Lüers
Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Novo Horizonte

Museu Zezito Guedes
Praça Luiz Pereira Lima, bairro Centro

Memorial da Mulher Ceci Cunha
Rua Domingos Vital, bairro Alto do Cruzeiro



� Museus

Planetário Digital e Casa da Ciência Professor Jadson Carlos Amorim
Lago da Perucaba, aberto todos os dias

Museu Zezito Guedes 
Praça Luiz Pereira Lima, bairro Centro. Aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h e 
sábado, das 09h às 13h

Memorial da Mulher Ceci Cunha
Praça Santa Cruz, bairro Alto do Cruzeiro. Aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e sábado, das 
14h às 18h

Museu do Esporte - Estádio Coaracy da Mata Fonseca
Avenida Ventura de Farias, bairro Baixão

� Bibliotecas

Casa da Cultura 
Praça Luiz Pereira Lima, bairro Centro. Aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Arapiraquinhas (Bibliotecas Digitais)
Funcionamento: de 8h às 12h e de 14h às 18h - Diariamente, incluindo os �nais de semana. Existem 
unidades nos bairros e comunidades Jardim Esperança, Novo Horizonte, Canaã, Primavera, 
Canafístula, Planalto e Bananeira.

� Mercados e Feiras

Mercado do Artesanato Margarida Gonçalves 
Parque Municipal Ceci Cunha, bairro Centro. Aberto de terça a sexta-feira de 8h às 12h e das 14h às 18h 
e sábado e domingo das 16h às 22h

Mercado Público Municipal José Alexandre dos Santos 
Rua Padre Cícero, 285, bairro Baixão. Aberto de segunda a sexta-feira de 5h às 17h e sábado de 
h às 13h

Feira Livre de Arapiraca 
Todas as segundas-feiras, de 5h às 16h

         � Igrejas
Paróquia Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho;
Igreja do Santíssimo Sacramento;
Igreja de São Sebastião.
greja Senhor do Bon�m � Praça dos Curis



�

CALENDÁRIO DE EVENTOS
Eventos Permanentes

Som do Mercado
Local: Mercado do Artesanato Margarida Gonçalves
Acontecem todas as sextas-feira, sábados e domingos, na concha acústica do Mercado do Artesanato, 
apresentações musicais com artistas e bandas locais, levando gratuitamente ao público, gêneros como 
a MPB, regional e Rock.

Cultura na Praça
 Local: Palco da Tenda Cultural
Semanalmente, às segundas-feiras pela manhã, artistas populares, emboladores, repentistas e 
forrozeiros se encontram no palco da Tenda Cultural da Praça Luiz Pereira Lima, animando o público que 
vem de todas as cidades do estado, com o melhor da nossa Cultura Popular Tradicional.



Calendário anual de eventos de Arapiraca

 JANEIRO

FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
DE 23 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO
LOCAL: PARÓQUIA CONCATEDRAL NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO / LARGO DOM 
FERNANDO GOMES / PARQUE CECI CUNHA
Realizada desde o �nal do século XIX, a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho é uma tradição 
cultural e religiosa e a maior manifestação popular de fé da região do Agreste, que acontecia na velha 
matriz da Rua do Comércio, hoje �calçadão� da Praça Manoel André. Entre as características do evento 
estão os sentimentos de confraternização, solidariedade, devoção e fé do povo arapiraquense.

· FEVEREIRO

CHEGADA DA CAVALGADA E PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
DIA 02 DE FEVEREIRO
LOCAL: CENTRO DA CIDADE
Desde 2003, um grupo de cavaleiros e devotos de Nossa Senhora do Bom Conselho refazem a trilha 
feita por Manoel André, fundador de Arapiraca, no �nal do século XIX, quando trouxe a imagem da 
nossa padroeira da cidade de Bom Conselho-PE. Há a celebração da Santa Missa, em Bom Conselho, 
onde os cavaleiros e amazonas são postos em marcha, no dia 31 janeiro. Chegando a Arapiraca, por 
volta das 15h do dia 2 de fevereiro, quando entregam solenemente a imagem da padroeira ao pároco 
do município, despedindo-se do público. Em seguida, dá-se início à procissão, a qual recebe em média 
mais de 50 mil �éis.

FOLIA DE RUA - PRÉVIA CARNAVALESCA
QUINZE DIAS ANTES DO CARNAVAL (evento com data móvel)
LOCAL: LAGO DA PERUCABA
Idealizado pela Unimed Arapiraca, o �Folia de Rua� passou ter a parceria da Prefeitura de Arapiraca, 
através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), contando com diversos blocos 
carnavalescos, a exemplo dos da Unimed, Candeeiro Aceso, Tô Seguro, Raio do Sol, Os Incansáveis do 
Frevo � Associação dos Aposentados, OABurra e mais 25 outros blocos.

· ABRIL

ROMARIA E ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO NO MORRO SANTO DA MASSARANDUBA 
(evento com data móvel)
DIAS: SEMANA SANTA
LOCAL: COMUNIDADE DE MASSARANDUBA
Milhares de �éis sobem o grandioso Morro da Massaranduba para pagar promessa e assistir à missa. E, 
pela noite, presenciam a encenação ao ar livre da Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo. Na Sexta-Feira 
Santa, às 4h, inicia-se a �Caminhada Santa�, saindo da Paróquia Concatedral Nossa Senhora do Bom 
Conselho até o Morro de Massaranduba, onde ocorre a Via Sacra, percorrendo as 15 estações ao redor 
do Morro. O evento é de livre acesso, distante 5 km do centro da cidade e recebe ano após ano um 
número cada vez maior de �éis.



· JUNHO

ARRAIÁ DE ARAPIRACA

DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO

LOCAL: COMUNIDADES E LAGO DA PERUCABA

Concurso de Resgate às Tradições Juninas
Para fortalecer as tradições ligadas aos festejos juninos no Nordeste, o Concurso de Resgate às 
Tradições Juninas tem como principal característica a realização de verdadeiras vilas cenográ�cas que 
retratam a vida simples, mas ainda assim cheia de alegria e esperança do nordestino, de um povo que 
valoriza suas tradições e seu dia a dia. 
Shows de artistas e bandas de renome
Durante as festas juninas, inúmeros artistas, bandas e sanfoneiros da terra e convidados apresentam-se 
em palco no pátio de eventos da cidade, o Lago da Perucaba. 
Apresentações de artistas da terra e sanfoneiros
Durante todos os �nais de semana do mês de junho, no Mercado do Artesanato Margarida Gonçalves, 
apresentam-se artistas da terra e sanfoneiros locais, uma grande oportunidade de mostrar os seus 
trabalhos autorais e releituras de clássicos do forró pé-de-serra.
Concurso de Quadrilhas Juninas
 Acontece o concurso de quadrilhas de toda a região.

· AGOSTO

FESTIVAL DO REPENTE, POESIA E VIOLA EM ARAPIRACA
DIAS 22, 23 e 24 DE AGOSTO
LOCAL: MERCADO DO ARTESANATO MARGARIDA GONÇALVES
São três dias de grandes emoções, disputas de poetas repentistas, declamações de poesias matutas e 
toda uma mística nordestina que reúne os grandes nomes do gênero no Brasil. É um festival que tem o 
propósito de incentivar a proliferação da cultura do repente em Arapiraca e região, resgatando e 
fomentando a arte da cantoria de viola. 

· SETEMBRO

FESTIVAL DE TEATRO DE ARAPIRACA
DE 27 A 30 DE NOVEMBRO
LOCAL: TEATRO DO SESI E OUTROS PONTOS DA CIDADE
Durante uma semana os grupos e cias de teatro do município e outros convidados, farão apresentações 
em teatros e espaços alternativos, bem como o Mercado do Artesanato Margarida Gonçalves e o 
Planetário Digital Municipal.

FESTIVAL GASTRÔNOMICO
DUAS SEMANAS (evento com data móvel)
O Festival Gastronômico será realizado em vários locais da cidade: nos bares e restaurantes 
cadastrados, com pratos criados especialmente para o festival com preços promocionais, o�cinas de 
culinária em diversos lugares e o espaço gastronômico no Mercado do Artesanato, usado para 
exposição e degustação dos parceiros.



· OUTUBRO

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ARAPIRACA
DIAS 30 DE OUTUBRO
LOCAL: CENTRO DA CIDADE
O dia 30 de outubro é a data máxima da cidade de Arapiraca, a Emancipação Política. Grande parte da 
população do interior de Alagoas converge ao município para assistir ao maior espetáculo cívico-
cultural do Estado. As escolas, entidades e clubes de serviços ornamentam carros alegóricos e des�lam 
nas principais avenidas. Não faltam também a alegoria das bandas de fanfarras dos colégios e a 
presença da Polícia Militar e do Exército. Calcula-se que mais de 100 mil pessoas participem da festa.

· NOVEMBRO

VIVA ARAPIRACA
MEADOS DO MÊS, COM QUATRO DIAS DE DURAÇÃO
LOCAL: LAGO DA PERUCABA
Hoje, Arapiraca é considerada umas das 20 cidades que mais cresce em todo país, sendo destaque 
nacional por seu desenvolvimento, considerada uma �metrópole do futuro�. Com esse e muitos outros 
motivos para comemorar, a prefeitura realiza o festival Viva Arapiraca. O principal objetivo do evento é 
integrar toda a população arapiraquense em um só pensamento: brindar as grandes conquistas de 
nossa cidade com uma grande programação cultural e social. A valorização dos artistas locais e a 
apresentação de grupos nacionais de renome � como Skank, Capital Inicial, CPM 22, Detonautas, 
Nando Reis e Jota Quest � acontecem neste período.

· DEZEMBRO

VAQUEJADA DO PARQUE DIVINA LUZ
1ª SEMANA DE DEZEMBRO
LOCAL: PARQUE DIVINA LUZ, BAIRRO CANAFÍSTULA
Participação de desportistas de todo o país, shows com bandas e artistas nacionais e performance de 
grupos folclóricos. O mês de dezembro começa com a maior vaquejada de Alagoas e uma das 
melhores do país. O Parque Divina Luz, situado no sítio Varginha, a 5 km do centro da cidade, recebe 
milhares de visitantes todos os anos.

FESTA DE FINAL DE ANO NO LAGO DA PERUCABA
DIA 31 DEZEMBRO
LOCAL: LAGO DA PERUCABA
Momento de celebração pelas graças alcançadas durante o ano que �nda e pedir graças e festejar o 
ano que se inicia. Ocorrem vários shows com as bandas e artistas locais e a virada de ano é celebrada 
com uma belíssima queima de fogos. 
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