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RELATO SOBRE A HISTORIA DA CIDADE

Segundo a tradição, o arraial de Coité originou-se de pouso de tropeiros que se deslocavam
de Feira de Santana rumo à jacobina que dividiam a jornada, descansando num local onde
havia fonte que, mesmo no período da estiagem, jorrava. A água desta fonte era utilizada
pelos tropeiros para consumo próprio e para matar a sede dos animais da tropa.Assim surgiu
o arraial que tomara a denominação Coité, porque os tropeiros pernoitavam sob o abrigo de
uma árvore, cujos frutos eram pequenas cabaças que, no idioma primitivo, recebiam o nome
de ‘Cuite’ (pequena cuia) a qual, cerrada no meio era utilizada pelas donas de casa.

Para que o arraial fosse elevado à categoria de freguesia seria necessário à doação de terras
ao Santo padroeiro. Então o Senhor João Benevides, antigo morador da povoação e
proprietário de muitas terras, doou uma área onde esta edificada a igreja de Nossa Senhora
da Conceição, e grande parte do município. Pode-se afirmar, portanto que Conceição do Coité
foi fundada pelo senhor João Benevides e família no dia 9 de maio de 1855. Com a criação da
freguesia, o povoado de Coité recebeu o seu primeiro Padre Manoel dos Santos Vieira. Em 7
de julho de 1933, o município de Coité tornou-se autônomo, mas só a partir de 1º. de março de
1966 tem a sua própria comarca.

Possui uma área de 1.086,224 km², uma população de mais de 60 mil habitantes. Está
localizada na zona fisiográfica do nordeste, ao leste da Bahia, na microrregião de Serrinha.

2/3

Fotoclube Sertão em Foco

A sede do município esta a 380m acima do nível do mar. O município de Coité limita-se em
Serrinha (ao sul), Retirolândia(ao norte), Araci (ao leste). Riachão do Jacuipe (ao oeste), Ichu
(ao sudeste), e Santa Luz (a noroeste).

A maior parte do terreno coiteense é plano, por isso, podemos dizer que seu relevo
predominante é planície, sendo seu ponto mais alto o do Morro do Mocambo com 100m de
altura.
Como pricipais eventos festivos, a cidade conta com a micareme/micareta, que teve sua
origem na Páscoa de 1923, e a festa em louvor a Nossa Senhora da Conceição, que se
estende de 29 de novembro a 8 de dezembro, a semana dos evangélicos que tem com feriado
municipal dia 23 de setembro.

Quanto às atividades econômicas, o município se destaca com o cultivo do sisal, sendo o
principal explorador da região. Além do sisal, cultiva-se a mandioca o feijão e o milho.

Apesar de não ser desenvolvida, na pecuária destaca-se a criação de bovinos, eqüinos,
caprinos, ovinos e aves. A industrialização também se desenvolve no município, além de
beneficiamento da fibra e na fabricação de mantas, fios e cordas de sisal, temos fabricas de
cordas sintéticas, calçados, água sanitária, velas, bebidas, redes plásticas, sacos, sacolas,
refrigerantes, torrefações de café e confecções, etc.

RESUMO DA HISTORIA DA FUNDAÇÃO

No dia seis de maio de 2012, onze amigos se reuniram no restaurante Cantina Kuka em
Conceição do Coité com o objetivo de fundar o primeiro foto clube da região sisaleira. Além
de ser uma forma de aproximar os amantes da fotografia, promover passeios, viagens e
confraternizações, a idéia do Sertão em Foco era divulgar a realidade e as belezas naturais da
região e estimular o interesse de novos adeptos a essa arte que encanta a todos nós.
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