Itaquara
Bahia - BA
Histórico
No século XIX, o território integrava a sesmaria concedida por Dom João VI ao
bandeirante Manoel Souza Santos, desbravador da região.
Em 1858, o fazendeiro Brandão de Moura e outros, procedentes de Santo Antônio de
Jesus, estabeleceram-se no lugar “Barriguda”. Formou-se o povoado “Caldeirão”. Desenvolveu-se
em virtude do comércio de gado e do intercâmbio de mercadorias, orientados pelo fazendeiro
Diogo Espínola de Andrade, nome que determinou a referência toponímica de “Caldeirão do
Diogo”.
Criado o Município, mudou-se a denominação para Itaquara.
O topônimo é vocábulo tupi que significa “cova da pedra”.
Os nativos de Itaquara são chamados itaquarenses.
Gentílico: itaquarense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Caldeirão (ex-povoado), pela lei municipal nº 203,
de 22-07-1918, aprovada pela lei estadual nº 1275, de 10-08-1918, subordinado ao município de
Areia.
No quadro de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito de Caldeirão,
figura no município de Areia.
Pela lei estadual nº 114, de 22-07-1924, o distrito de Caldeirão foi transferido do
município de Areia para constituir o novo município de Santa Inês.
Elevado à categoria de município com a denominação de Itaquara, pela lei estadual nº
1873, de 19-07-1926, desmembrado de Santa Inês. Sede no atual distrito de Itaquara (exCaldeirão). Constituído do distrito sede. Instalado em 03-10-1926.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual n º 141, de 31-12-1943, o município de Itaquara foi extinto, sendo
seu território anexado ao município de Santa Inês, como simples distrito.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Itaquara, pelo decreto
estadual nº 12978, 01-06-1944, desmembrado de Santa Inês. Sede no antigo distrito de Itaquara.
Constituído do distrito sede.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Caldeirão para Itaquara, alterado pela lei estadual nº 1873, de 19-07-1926.
Transferência distrital
Pela lei estadual nº 114, de 22-07-1924, transfere o distrito de Caldeirão do município de Areia
para o novo município de Santa Inês.

