
"1d- z s OitJfJJJ ~ 
CRATO 

, 
CEARA 

2." edirao, comemorativa do 2.° Centmdrio 
de instalarao do Munidpio 

IBGE' - CONSELHO NACIONAl DE ESTATiSTICA 



Colegao de Monograjias - N.0 92 (2.a edigao) 

CRATO 

CEARA 

ASPECTOS FISICOS -Area: 984 km' (1960); alti
tude: 422 m; temperatura media em °C: das 
mciximas, 27; das minimas, 22,· precipitat;ao plu
viometrica anual: 1207,5 mm (1963). 

POPULA9AO - 59 464 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade d(:mogrcijica: 58 habitantes por quilome

. tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Industrias extrativa e 
de benejiciamento (oleos de carot;o de algodfio 
e de mamona) e cuzturas agricolas (algodao, 
mandioc(l, banana). · 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 2 matrizes e 
2 agencias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 53 autom6veis, 273 jipes, 235 caminh6es, 
37 onibus e 59 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 779 ligag6es ele
tricas, 17 hoteis e 13 pens6es, 5 restaurantes, 
3 cinemas. 

ASSIST£NCIA MEDICA (sede) - 3 hospitais com 
211 leitos e 5 postos medico-sanitcirios; 22 m e
dicos, 15 dentistas, 12 jarmaceuticos, no exerci
cio da projissao; 12 jarmacias e drogarias. . 

ASPECTOS CULTURAIS - 5 grupos escolares e 231 
escolas de ensino primcirio geral, 11 estabeleci
mentos de ensino medio e 2 de enstno superior; 
4 livrarias_, 2 tipograjias, 6 bibliotecas, 3 jornais· 
e 2 esta~;oes de radiodijusao e 1 museu . . 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - Receita total: 83,2; despesa: 83,2. 

REPRESENT A9AO POLITIC A - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Rubens Gouvea e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documentacao e Divulgac:;ao do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

SEGUNDO alguns historiadores, a primeira penetra
c;ao no territ6rio do Ca·riri se deu no ultimo quartel 
do seculo XVII, chefiada pelos irmaos Lobato Lira. 
Faziam parte da bandeira urn padre secular e urn 
frade capuchinho, os quais, conquistando a con
fianc;a dos indios cariris, conseguiram aldea-los. 

Subindo os exploradores o curso do rio Salgado, 
que banha o fertil vale do Cariri, instalaram nas 
imediac;oes da cachoeira dos Carirls, hoje conheci
da por cachoeira de Missao Velha, o primeiro al
deamento dos indios. Mais tarde, as margens do rio 
Itaitera - nome indigena que significa "agua que 
corre entre pedras" - precisamente no Iugar onde 
assenta a cidade do erato, instalou-se o maior e 
mais importante nucleo dos silvicolas na. regiao. 0 
aldeamento fundado por frei Carlos Maria de Fer
r2.ra denominou-se Missao do Miranda, em lem
branc;a, parece, de urn dos chefes da tribo ba.tizado 
com esse nome. Aparecem tambem as denominac;oes 
de Miranda e dos Cariris Novos. 

A Missao do Miranda era administrada pelos 
f·re.des da Ordem dos Capuchinhos. Grac;as a ferti
lidade do solo e ao crescente desenvolvimento do 
cultlvo da cana-de-ac;ucar, mandioca e cereals, alem 
da abundancia de agua, 0 antigo aldeamento trans
formou-se em pr6spero povoado, principalmente de
pols que Manuel Carneiro da Cunha e Manuel Ro
drigues Ariosto requereram para si e seus herdei
ros uma data de terras de sesmaria, com seis leguas 
de extensao e uma para cada lado do rio Salgado. 

Em marc;o de 1762 foi criada a Par6quia, na 
aldeia. do Miranda, sob a invocac;ao de Nossa Se
nhora da Penha. No ano · seguinte, em agosto, foi 
mandada criar a vila, que em 1764 foi inaugurada, 
com a denominac;ao de Cra.to (7.a. vila do Ceara), 
completando agora o seu 2.o centenario. 

Nao se sabe ao certo a origem dessa denomi
nac;ao. Parece que foi dada em homenagem ao vi
larejo portugues de Alentejo, construido sobre as 

.ruinas de uma povoac;ao remotissima, que era cha
mada Ucrate ou Ocrate. "Todavia, e voz cor):'ente 
na regiao do Cariri que o nome erato e uma cor
ruptela da palavra Curato, pols, inicialmente a ci-

- dade se teria chamado Curato de Sao Fidelis de 
Singua-ringa, depots Curato de Sao Fidelis e. por 
fim, simplesmente Curato e dai erato", segundo 
afirmam Raimundo Girao e Antonio Martins Filho, 
na obra "0 Ceara". 

Foi erato palco dos principals acontecimentos 
hist6ricos do Ceara, desenrolados no primeiro quaT
tel do seculo passa.do. Foi a unica localidade cea
rense que aderiu ao movimento libertador de Per
nambuco em 1817. 
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Edificio Caixeiral 

0 diacono Jose Martiniano de Alencar e seu 
irmao Tristao Gon~alves de Alenca·r Araripe, frei 
Francisco de Santana Pessoa e Inacio Tavares Gon
dim, prestigiados por Barbara de Alencar, rica fa
zendeira e mae dos dois primeiros, sublevaram a 
popula~ao do Grato e proclamaram ai a Republica 
que teve a dura~ao de apenas 8 dias, restaurando-se 
o governo monarquico no dia 11 do mesmo mes. 
- Abortado o movimento, presos os chefes, escol

tados e algemados, foram levados para a sede do 
Govemo. D. BarbaTa de Alencar conseguiu evadir-se, 
em companhia do vigario Manuel Carlos, sendo pre
sos no termo do Rio do Peixe, na Paraiba. Os mem
bros da familia Alencar e seus companheiros, em 
niimero de 25, foram enviados para Pernambuco, 
onde chegam a 27 de j ulho de 1818. Transferidos 
para a Bahia, deram entrada no presidio a 9 de 
outubro do mesmo ano. 

Finalmente, julgado nulo o processo, em agosto 
de 1821, foram pastas em liberdade. D. Barbara fora 
solta em 1820, por ter sido incluida no perdao de 
6 de fevereiro de 1819. 

Outro epis6dio hist6rico de importancia ocor- . 
reu alguns anos mais tarde. 

Revoltando-se Pinto Madeira contra a ordem 
estabelecida com a abdica~ao de D. Pedro I , no dia 
27 de dezembro de 1831, marcha com os revoltosos -
para ataca·r a vila do erato, ferindo-se nesse dia 
sangrento combate no Iugar denominado Biriti. Des
tro~adas as for~as que marcharam ao encontro de 
Pinto Madeira, ocupou este a vila no dia seguinte. 
Depois de varios e renhidos combates, Pinto Madei
ra rendeu-se com cCTca de mil rebeldes, no dia 13 
de outubro, ao general Labatut. Preso e condenado 
a pena de morte, foi fuzilado na manha de 28 de 
novembro de 1834. 
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Nasceu em erato, Jo.se Martiniano de Alencar, 
que foi Presidente da Camara dos Deputados, Se
nhor nomeado pela Regencia e Governador do Es
tado do Ceara por duas vezes. Entre os seus dez 
filhos figura o romancista Jose de Alencar. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNiciPio esta situado na zona fisiografica do 
Cariri e ocupa. aera de 984 km'. A cidade dista, em 
linha reta, da Capital do Estado 399 km; corres
ponde ao rumo SSO, com longitude: 39° 24' 28" 
W.Gr., e latitude: 7° 13' 53" sul. Os limites munici
pals sao Barbalha e Juazeiro do Norte, a Leste; 
Santana do Cariri e Nova. Olinda, a Oeste; Cariria
gu e D. Quirlno, ao Norte; e Exu, Estado de Per
nambuco, ao Sul. 

A topografia do Municipio e geralmente aci
dentada, de natureza argUosa., e constituida por va
les e tabuleiros. 0 principal acidente geografico e 
a serra ou chapada do Araripe, que e urn segui
mento da serra Grande ou serra. de Ibiapaba, pla
nalto extenso e de grande fertilidade. Ha ainda as 
serras Almecegas, Talhada e os montes do Jua, 
Pintado, Carvoeiro e Alto do Leitao. 

No sistema hidrografico, alem dos agudes pu
bllcos e partlculares existentes, o Municipio e ba
nhado pelos ·rios Batateiras, Caras e Carius e di
versos riachos. 

A temperatura me<lia das maximas e de 27° e 
das minlmas de 22°C. A precipitagiio pluviometrica 
anual alcangou 1 207,5 mm em 1963. 

Ha em abundancia gesso, pedras calcarias e ar
gilas. A flora e rica em madeiras em geral, coco 
babac;u e pequizeiro. Contam-se 27 fontes perenes. 

Grande Hotel 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 RECENCEAMENTO Geral de 1960 encontrou em erato 
59 464 habitantes, segundo dados prelimlnares. 0 
crescimento da populal{iio, em relac;ao ao eenso de 
1950, foi de 28%. Dos habltantes do Municipio, 49% 
ocupavam a zona urbana e suburbana e o restante 
a zona rural. 0 incremento populaclonal entre os 
dois (lltimos eensos, fol de 75% na zona urbana e 
de 2% na rural, o que demonstra o desenvolvimen
to das atlvidades industrials na sede municipal. 
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A cidade de erato con
tava 27 649 habitantes, _ 
sendo a 5.a. do Estado e a 
140.a. do Pais em popula
c;ao, apresentando crescl
mento de 79%. As vilas de 
Santa Fe 090%), Dom 
Quintina 08%) e Lamei-
ro (16%) tiveram acresci
mo, e a de Murltl, decres
clmo (2%). 

0 numero de domici
lios somava 10 454, sendo 
5 461 no dlstrlto-sede, 1 292 
no de Ponta da Serra 
1 178 no de Muriti, 976 no 
de Santa Fe, 882 no de 
Lameiro e 665 no de Dom 
Quintina. A densidade de
mografica era de 58 ha
bltantes por quilometro 
quadrado. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

A ECONOMIA municipal esta apoiada na produc;ao 
industrial, secundada pela agricultura e atlvidade 
comerclal. 

Censo Agricola 

0 eENso Agricola de 1960 consignou a existencia 
de 1149 estabelecimentos agricolas no Municipio, 
com area giobal de 118 092 hectares, · dos quais, . 
14 767 ha eram destinados a lavoura. Desses esta
belecimentos, 975 tinham areas inferiores a 100 hec
tares, 170 situavam-se entre 100 e 1 000 ha, 3 entre 
1 000 e 10 000, e 1 com area superior a 10 000 ha. 
A mao-de-obra a.gricola somava 9 167 pessoas, que 
utilizavam 6 tratores e 12 a·rados. Foi registrada a 
existencia de bovinos em 363 estabelecimentos, dos 
quais 327 possuiam menos de 100 cabec;as, e em 36. 
de 100 a 500 cabec;a:>, cada urn. 
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Produfiio Agricola 

A AREA cultivada em 1963 atingiu 10 138 hectares 
e o valor da produ<;ao 922,9 milhoes de cruzeiros. 
Desse total a banana contribuiu com 23%; a man
dioca, 17%; o algodao, 12% ; a cana-de-a~;ucar, 9%; 
a laranja, 7%; o arroz, 6%. Os ·restantes 26% di
vidiam-se por diversos produtos: alho, amendoim, 
batata-doce, feijao, milho, fume, fava, cafe, cebola, 
mamona e tomate. 

Pecuaria 

A POPULA9AO pecuana, em 1962, era de 49 190 ca
be<;as, no valor de 547,1 milh6es de cruzeiros. Os 
bovines contribuiram com 47% para o valor total 
e ·somavam 15 120 cabe<;as, em seguida vieram os 
sdnos com 21 % do valor e 14 500 cabe<;as, os mua
res, com 12 % e 3 780 cabe<;as, e os equines, com 
11% e 3 620 cabe<;as. Os 9% resta.ntes do valor fa
ram preenchidos per 4 650 cabe<;as de asininos, 5 500 
de caprinos e 2 020 de ovinos. 

0 plan tel avicola compreendia 26 650 galinaceos 
(2 900 perus) e 2 920 palmipedes. 0 valor total atin
giu 9,1 milh6es de cruzeiros, contribuindo os pri
meiros com 8,3 milh6es (2,3 milh6es des perus) e 
os segundos com 876 milhares de cruzeiros. 

A produ<;ao de avos de ga.Unha alcan~;ou 36 mil 
e 200 duzias, valendo 3,3 milhoes. Foram produzi
dos 1,6 milhoes de litros de Ieite, rendendo 54,6 mi
lh6es de cruzeiros . 

0 mel e a cera de abelha, produtos multo pro
curados comercialmente, montaram a 40 ,7 tonela
das e 3,7 milh6es de cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 acusou 65 e.;;to.beleci
mentos industria.ls, des quais 98,5% de industria de 
transforma<;ao e 1,5% de industrias extrativas de 
produtos minerals. 0 pessoal ocupado na !ndiistria 
somou 326 operarios em media mensa!. 

0 valor da produ<;ao industrial ascendeu a 1 
, bilhao de cruzeiros, para o qual a industrln textil 
compareceu com 390 milh6es de cruzeiros (39% do 
total), a quimica com 316 milhoes (32% l e a de 
produtos alimentares com 200 milhoes (20o/c). 1!: o 

. primeiro centro industrial do Estado, depois de For
taleza. 

Produfiio Industrial 

CoM a energia e!etrica de Paulo Afonso, produzida 
pela Compa.nhia Hidreletrica do Sao Francisco 
(CHESF) e distribuida pela Companhia de Eletn
cidade do cariri (CELCA), novo e grande surto de 
progresso adveio para erato, sobretudo no setor in-
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dustrial. Assim e que se encontram em plena .f01se 
de organizaglio ou prestes a funcionar fabricas de 
papel, ceramica, moagens, doces, extraglio de oleo 
de babagu, de casas populaTes pre-fabricadas, etc. 
Nas industrias ja existentes promoveram-se novas 
melhoramentos tecnicos visando ao aumento da 
produglio e seu aperfelgoamento. 

A produglio industrial de Crato e de grande 
significaglio para o interior cea·rense, apre.sentando 
maior volume quanta ao beneficiamento do ca
roga de algodil.o, oleos vegetais, derivados da ca
na-de-agucar e massas allmenticias. Em 1963, fa
ram beneficiadas nas usinas locals 15 580 t de al
godao em caroga. A produgao de oleos vegeta.is atin
giu 7 600 t, das quais 2 700 de oleo refinado, comes
tivel. 0 valor da produglio industrial, em 1963, so
mente dos 45 principals estabelecimentos, montou 
a 3,5 bilhoes e deu emprego a 391 operario.s. 

0 vrtesanato vern atlngindo bom indice de cres
clmento, dedicando-se a ceramica, artigos de ferro 
e outros metals, madei-ra, agave e texteis (cerca de 
160 tearesl , etc. 

contam-se 290 estabeleciment:>s industrials e 5 
padarlas, dedicando-se ao beneflciamento de algo
dlio (5)' de oleos vegetals (4)' de fabrico de sablio 
(2), de massas alimenticias (1), bebldas e refrige
rantes (6), reforma de pneus (1), extraglio de gip
sita (1), matadouro (1), usina de energla eletrica 
(1), serrarias (3), mosaicos e marmoritos (3), redes 
(1), manteiga (1), colchoes de molas (1), doces (1) , 
calgados, curtumes e artefatos de couro (8), gelo (1) , 
moveis (5), beneficiamento de arroz (5), moagem 
de cafe (6), olarias (48), fabricagao de rapadura e 
aguardente (73 engenhosl, casas de farinha (110 
aviamentos), e desfibradeiras de agave (2). 

Gado Abatido 

A PRODU!{AO de carnes, no ana de 1962, foi de 1.5 
mil toneladas, no valor de 341,2 milhoes de cru
zeiros. Desse total, a carne bovina contrib:Iiu com 
73% e a suina com 12%, seguidas de touclnho fres
co com 9% e de couro salgado de bovina com 5% . · 
Ainda foram produzidos: carne verde de ovino e' 
caprino, couros seco e salgado de bovina e peles 
secas de ovino e caprino. 

Foram abatidas 6 680 cabegas de bovinos, 6 391 
de suinos, 1 009 de ovinos e 1 444 de caprinos. 

A Prafa do Crato 

CRATO e urn dos centros de maior realce no Ceara, 
em vi-rtude de sua posigao geografica, ·situado em 
zona. agricola do Estado, e sua irradiagao comer
cia! se estende ao . interior de quatro Estados: Pa
raiba e Rio Grande do Norte (rapadura e farinha 
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Pra~;a Gal. Juarez Tavora 

de mandioca), Sao Paulo e Guanaba·ra (oleo refi
nado de caroc;o de algodao), e para o exterior do 
Brasil (algodao em pluma e oleo de mamona) . 

Sao tradicionais as suas feiras, realizadas no 
segundo dia da semana e freqiientadas pelos ser
tanejos de todo o Nordeste. Na vespera da feira, 
comec;a a chegada. dos forasteiros e das cargas em 
jericos, burros e caminhoes. Grande e a variedade 
dos produtos expostos a venda, ficando as ruas co
merciais repletas de bancas, mont6es de frutas , ce
reals, passaros e gaiolas, ceramica, guloseimas etc. 
Na feira do erato tudo tern seu lugar determinado. 
eada sec;ao possui denominac;ao: feira da farinha, 
feira da rapadura, feira dos peixes, e assim por 
diante. Encontra-se nas feiras, nos meses de de
zembro a maio, grande quantidade de pequi, indis
pensavel nas refeic;oes dos habitantes do eariri, na
quela epoca do ano. Merece destaque, tambem a 
grande feira de gado bovino para corte e engorda, 
a qual afluem muitos negociantes do ramo, realiza
da anualmente, durante a Exposic;ao eentro-Nor
destina de Animals e Produtos Derivados e a Expo
sic;ao Regional Agropecuaria de Orato sob o patro
cinio da Associa.c;ao Rural de erato. 
' eontam-se 633 establecimentos comerciais, dos 
quais 540 sao varejistas e 93 atacadistas. Entre os 
varejistas, predominam 31 lojas ou armazens de te-

. cidos, 14 de ferragens, motores, maquinas e mate
rials de construc;ao, 9 de material eletrico e arti
gos eletrodomesticos, 7 de armarinho, louc;as e vi
dros, .7 lojas de calc;ados e 8 casas de acess6rios e 
pec;as para veiculos; alem de 10 escrit6rios de re
presentac;oes comerciais, 6 esc·rit6rios tecnicos de 
contabilidade, 7 postos de gasolina, 4 concessiona
rios da industria automobilistica nacional para tOda 
a regiao, e diversas filiais de firmas de ambito 
nacional, regional e estadual. 
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Movimento Bancario 

:E UMA das prac;as que apresenta maior movimento 
bancario do Estado. Possui 3 estabelecimentos ban
carlos em funcionamento: Banco de Credito Comer
cial, Banco do Brasil

1 
Banco do Cariri (Matriz) e 

uma sociedade de credito cooperativo: Banco Cai
xeiral do Cra.to. 

0 movimento das contas bancarias apresenta
va, em 31 de dezembro de 1963 (nos 3 primeiros 
estabelecimentos) a seguinte posic;ao (em milhoes 
de cruzeiros): caixa em moeda corrente, 187,6; em
prestimos em contas correntes, 2 579,5, titulos des
contados, 1 283,9 (5.o do Estado); depositos a vista 
e a curta prazo, 622,4 (4.o do Estado) e depositos 
a prazo, 8,8. Os emprestimos em contas correntes 
ocupavam o 2.0 lugar em valor do Estado, somente 
superados par Fortaleza. 

0 Municipio possui 7 cooperativas: 2 de cre
dito, 3 de consumo, 1 de produc;ao e outra escolar. 

Prestafao de Serviros 

CoNTAM-sE 123 estabelecimentos de prestac;ao de 
servic;os. 

0 servic;o de hospedagem e alimentac;ao esta 
a cargo de 17 hoteis, 13 pensoes e 5 restaurantes. 

Meios de Transportes 

CRATO e o maior e mais importante centro de trans
porte tanto de passageiros como de carga, do Esta
do. E servido par transporte aereo, ferroviario e ro
doviario. Ha trens regulares da Recte de Viac;ao Cea
rense (RFFSA) para Fortaleza e Recife; linhas re
gulares de onibus para Fortaleza, Recife, Teresina, 
Petrolina, Rio de Janeiro e Sao Paulo; a VARIG 
mantem linhas regulares ligando o Municipio com a 
Capital do Estado, a Capital Federal e varios ou
tros centros do Pais. 

Transportes Terrestres - As rodovias para a& 
principals cidades de intercambio economico e so
cial, SaO transitaveis durante todo 0 ll.nO. 

A sede municipal liga-se a Capital do Estado,. 
via Missao Velha, pelas rodovias CE-35 e BR-13, 
em 18 horas de onibus; ou pelas CE-7 e BR-13, 
em 14 horas; e a Capital federal (Brasilia), via Go
vernador Valadares (MG) de f>nibus, 5 dias e 8 
horas. 

Comunica-se, com os Municipios vizinhos de 
Barbalha, em 1 hora, de onibus sobre asfalto; de 
Caririac;u, em 4 horas; de Farias Brito, em 2 horas; 
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de Santana do eariri, em 1 hora e 30 minutos; de 
Exu, em 3 horas; Juazeiro do Norte, em 25 minutos, 
de onibus, sobre asfalto; e de Nova Olinda, em 1 
hora e 15 minutos. 

Ate junho de 1964, estavam registrados, na Pre
feitura local, 53 autom6veis, 273 jipes, 235 cami
nhoes, 37 onibus e 59 outros veiculos. 

A Rede Via~ao eearense, a.traves da Linha Sul
-Fortaleza-erato serve ao Municipio, onde possui 
esta~ao. 

Gastam-se 17 horas e 30 minutos de viagem 
ate Fortaleza, e 20 minutos ate Juazeiro do Norte. 

Transportes aereos- erato possui aeroporto com 
pista de 1 500 x 200 metros e parque de manobras 
asfaltados. :E servi
do por linhas regu
lares da Varig. Esta 
situado a 13 km da 
cidade, na ehapada 
do Araripe, e e de
nominado Nossa Se
nhora de Fatima. 

No aeroporto de 
erato, em 1961, fo
ram registrados 547 
pousos de aeronaves 
pertencentes a Real, 
Aerovias e Aeronor
te; 5 212 passageiros 
desembarcados e .. 
5 173 embarcados; 
38,0 toneladas de 
carga desembarcadas e 19,3 toneladas embarcadas; 
e 2,0 toneladas de correspondencia recebidas e quase 
uma tonelada despachada. 

A Varig, por suas linhas, Iiga o Municipio a 
Brasilia e a Fortaleza, em v6os diretos, em 4 horas 
e 35 minutos e em 1 hora e 20 minutos, respecti
vamente. 

Comunicafoes 

~ .eRATO conta com agencia do Departamento Nacio
nal dos eorreios e Telegrafos, telegrafo e telefone 
da f'Stra.da de ferro e radio da Policia Militar e da 
Varig (privativa) . 

A agencia do DeT, em 1963, expediu 34 382 te
legramas e recebeu 38 802; registrou 28 101 corres
pondencias partlculares, 13 758 oficials e 883 com 
valor declarado; foram emitidos 428 vales postals 
e entregues 1·330 reembolsos. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

CRATO recebeu o nome de "Princesa do Ca'firi", sig
nificando uma especie de capital ou cabe<;.a da re
giao, vista ser a sede do Bispado, possuir muitos 
servi<;.os publicos de ambito regional e varios outros 
fatores socials e economicos. E de aspecto alegre 
e agradavel, com grandes prac;as e monumentos. 

Possui erato belas igrejas, destacando-se a Se
-Catedral, a Igreja de Sao Francisco e a. de Sao 
Vicente Ferrer. Divide-se a cidade em duas par6-
quias: a de Nossa Senhora da Penha e a de Sao 
~~- 0 

Ha na cidade 6 450 predios, em seus 114 logra
douros (destacando-se 5 avenidas, 83 ruas e 9 pra
c;as), sendo os principals pavimentados e arborlza
dos, dispondo de servic;o de limpeza publica e do
miciliar regular, abastecimento de agua em 1 950 pre
dios, e energia eletrica, cujo consumo, no 1.0 tri
mestre de 1964, foi de 1 041 071 quilowatts dos quais 
803 314 para forc;a e 237 757 para Uumlnac;ao. Con
tavam-se 2 779 ligac;oes ate junho de 1964. A vol
tagem e de 220. 

No erato funcionam diversas associac;oes, des
tacando-se o Rotary Club, o Lions, o Clube das 
Pioneiras Sociais, o Clube das Bandeirantes, a Asso
ciac;ao Comercial, a Associac;ao Rural e a Associac;ao 
dos Empregados no Comercio . 

Conta o Municipio com uma Secc;ao da Ordem 
dos Advogados do Ceara e urn Centro Medico; 5 
sindicatos, 5 associac;oes mutuarias e 7 de assisten
cia a desvalidos. Dentre os empreendimentos em 
andamento desta.cam-se a Faculdade de Direito, a 
Faculdade de Farmacia e Odontologia, o Centro 
Cardiol6gico, a Telefonica e a ampllac;ao da rede de 
abastecimento de agua 0 

Ha 13 a.dvogados, 2 engenheiros, 5 agronomos 
e 1 veterinario, entre os profissionais liberais. 

Assi.rtencia Medico-sanitaria 

A ASSISTENCIA hospitalar e prestada par 3 hospitals .. 
sendo 1 geral, com modernas instalac;oes, 1 infantil 
e 1 maternidade, totalizando 211 leitos. 0 Munici
pio e servido par 1 p6sto medico do SAMDU, 1 posto 
de sa.ude, 1 p6sto de puericultura da LBA, 1 p6sto. 
do DNERu, 1 servi<;.o de lepra, 1 ambulat6rio mu
nicipal. Possui 2 laborat6rios de analises clinicas e 
1 servigo de raios-X. Grato e Sede Reginoal do De
partamento Nacional de Endemias Rurais do Mi
nisterio da Saude. 

Conta o Municipio com 22 medicos, 12 farma
ceuticos e 15 dentistas no exercicio da proflssiio. 
E: de 12 o numero de farmacias e drogaTias exis
tentes. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

CRATO desfruta de situa~;ao privilegiada como cen
tro cultural, com 2 faculdades, 11 estabelecimentos 
de ensino mectio e 236 de ensino primario, agru
pando pouco mais de 12 mil estudantes e 430 pro
fessores. Atrai estudantes dos Estados vizinhos. 

Emino 

0 ENSINO superior e ministrado pelas Faculdades 
de Filosofia da Universida.de do Ceara e de Ciencias 
Economic as (isolada) , totalizando 5 cursos: peda
gogia, com 29 alunos; anglo-germanicos, 19; neo
-latlnos, 18; hist6ria natural, 2; e ciencias econo
micas, 111; 47 professores e 194 alunos matricula
dos no inicio do ano letivo de 1964. 

Os estabelecimentos de ensino mectio sao: Co
legio Diocesano de Crato, Colegio Santa Teresa de 
Jesus, Colegio Estadual, Ginasio Municipal, Gina
sio Sao Joao Bosco, Ginasio Madre Ana Couto, Gi
nasio Sao Pio X, Escola Tecnica de Comercio, Se
mina'rio Sao Jose (fundado em 1875, foi o primeiro 
que funcionou no sul da provincia), Seminario da 
Sagrada Familia e Escola Domestica N. S. de Fati
ma (equiparada a Escola Domestica Sao Rafael, de 
Fortaleza) . 

Contam-se 4 cursos de ensino cientifico, com 
281 alunos; 1 de classico, com 15 alunos; 9 de gi
nasio, com 1 090 alunos; 3 de normal, com 236 alu
nos; 1 de comercial basico, com 242 alunos; 1 co
mercia! tecnico, com 167 alunos; e 1 domestico 
(equiparado), com 48. Ministravam ensino de grau 
medio, 171 professores. 

0 ensino primario comp6e-se de 5 grupos es
colares e 42 escolas isoladas estaduais, 109 escolas 
municipals, 12 particulares, 13 do ensino supletivo 
e 55 do radiofonico (mantldas pela Federa~ao) . Fo
ram matriculados, em 1963, 9 520 alunos. 

Ha, ainda, 4 cursos de datilografia (150 alu
nos) ; 1 de lingua inglesa (50 alunos) ; e 16 de na
~ureza domestica (300 alunos) . 

Outros Aspectos . 

• CoNTA o Municipio com 4 institui<;oes culturais, des
tacando-se o Instituto Cultural do Cariri, que tern 
atua<;ao preponderante na vida cultural da regiao 
e mantem o Museu do erato. Sao em numero de 8 
os gremios literarios, anexos aos estabelecimentos 
de ensino. 

A BibHoteca Publica Municipal, com grande 
acervo de volumes, fw1dada em 1940, e de catego
ria geral, J.idera as 7 outras anexas as casas de 
en sino. 
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A principal festa do ano e a da Padroeira Nos
sa Senhora da Penha, celebrada de 23 de agosto 
a. 1.0 de setembro, ocasiao em que aparece a Banda 
de Musica Caba<;al, tambem denominada Musica de 
Couro e Zabumba de Couro, tradigao que perdura 
em pouquissimas localidades do Nordeste. A Banda 
de Musica. Cabagal e composta de dais tocadores de 
pHaros de taboca, urn tocador de bombo e outro 
de caixa, instrumentos fabricados de tronco de ma
deira 6ca e pele de cabra ou de carneiro. Ha, ainda, 
o porta-bandeira. As musicas sao regionais e tam
bern as danc;as como o "sapo caruru" e o "cabore". 

Comemoram-se, ainda, o Dia do Municipio, a 21 
cl.e junh::>, o Natale o Ano Novo . 

As estac6es radiotransmissoras sao a Radio Ara
ripe, prefixo ZYH-20, que opera em onda media e 
freqii€mcia de 1 480 kc, a Radio Educadora do Ca
riri, prefixes ZYH-30 e ZYH-31 e freqiiencias de 
1 400 e 3 305 kc, ondas de 214 e 90 metros, media 
e tropical, respectivamente. Ha, tambem, 2 a.mpli
ficadores , com vasta rede de alto-falantes, e 6 ra
dio-amadores. 

Contam-se 3 jornais, de periodicidade irregular 
e 1 revista "ltayra.", do Institute Cultural do Ca
riri; 4 livrarias e 2 tipografias; e 3 cinemas: Cine 
Educadora, com 750 lugares; Cine Cassino, com 500 ; 
e Cine Moderno, com 700. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

CoNTAM-SE 550 funcionarios trabalhando em 6rgaos 
federais, 195 nos estaduais e 450 nos municipais. 
Existem 13 vereadores na Camara Municipal e nas 
ultimas eleic;oes. de 7 de outubro, estavam inscri
tos 14 196 eleitores. 

FormafaO Administrativa 
e J udiciaria 

A 17 DE JUNHO de 1763, pela Secretaria dos Domi
nies Ultramarinos, foi expedido aviso que autori-. 
zava o Governador de Pernambuco a confiar ao Ou
vidor do Ceara o estabelecimento de novas vilas 
nas antigas miss6es dessa Capitania. 

Assim, em Carta de 6 de agosto de 1763 e Por-· 
taria de 15 do mesmo mes e ano, foi ordenada a 
criagao da vila de Cra.to, retificada em carta de 
16 de dezembro daquele ano. Foi inaugurada com 
o nome de Vila Real do erato, na antiga Missao 
do Miranda, a 21 de junho de 1764, tendo sido ele
vada a categoria de cidade pela Lei provincial 
n.0 628, de 17 de outubro de 1853, passando a de
nominar-se simplesmente erato. A Comarca foi 
criada pelo Alvara de 27 de junho de 1816. 
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erato sofreu sucessivos desmembramentos para 
constitui~;ao de novas municipios, possuindo atual
mente 5 distritos: erato (sede), Lameiro, Muriti, 
Santa Fe e Ponta da Serra; tendo perdido · o de 
Dam Quintina, elevado a Municipio .em 1963. 

FinanfaS Publicas 

A Coletoria federal do erato arrecadou, em 
1963, 100,4 milhoes de cruzeiros e a estadual, 333,4 

.:~-. mllhoes . . ~~<~\ A previsao da receita para 1963 era de 46,4 mi
.. ~:; ;Vlhoes de cruzeiros, porem a arrecada<;ao subiu a , .; < 76,4 milhoes, sendo de 37,3 milhoes a renda tribu-
!ftit: taria, e a despesa ·realizada ficou em 75,3 milhoes. 
' ·· 0 or<;amento municipal, para o exercicio de 

1964, previa receita de 83,2 milhoes e fixava igual 
despesa. 

I No Municipio, acha-se instalada uma Agencia 
~ de Estatistica pertencente ao sistema estatistico r nacional. 

FONTES 

As INFORMAC6Es divulgadas nesta monografia foram, 
na sua malaria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de erato, e utilizados dados proceden
tes dos a·rquivos de documenta<;ao municipal, da 
Diretoria de Documenta~;ao e Divulga<;ao do CNE, 
da Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, Servi~;o de Meteorologia do Ministerio da 
Agricultura, dos 6rgaos do sistema estatistico na
cional, e, tambem, do trabalho "Municipalismo z o 
Orato" de Antonio c. Coelho. 

~ST A publica~iio taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagiio e Divulga~ii.o do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo-

• lu~iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza~ii.o, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natu
reza, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa . Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colabora~iio, espe-
cialmente de historiadores e ge6grajos. . . 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presldente: Gen. Aguinaldo . Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastliio Aguiar Ayres 

Ac4bou-se de .imprimir, no. Servi~o Grdfico do 
IBGE, aos nove dias do mes de mar~o de. mil nove
centos e ses~enta e cinco. 


