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ASPECTOS F!SICOS - Area: 1 025 km' 
(1950); altitude: 500 m; temperatura me
dia em °C - das maximas: 38; das mi
nimas: 20. 

' POPULAQAO - 19 884 habitantes; densi
dade demogrlijica: 19,39 habitantes par 
quilometro quadrado . 

'< ATIVIDADE PRINCIPAL - Agricultura. 

·\ VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitum 
Municipal) - 5 autom6veis e 10 cami
nh6es. 

'' ASPECTOS URBANOS rsede! - 3 hoteio 
e 1 pensfio. 

ASPECTOS CULTURAIS - 52 unidades 
escolares de ensino primario fundamental 
comum, 3 de ensino supletivo, 2 c!Je ensino 
complementar; 1 biblioteca. 

'!? REPRESENTAQAO POLiTICA- 7 vereado
res em exercicio. 

Texto de Jose Guimaraes Lobo, da Direto
ria de De>cumenta<;ao e Divulgagao . Desenho 
da capa de Q. Campofiorito . 



RISTO RICO 

Q s primeiros habitantes civilizados das ter-
ras do atual Municipio de Taperoa foram 

o licenciado Francisco Tavares de Melo, ca
pitao Gongalo Pais Chaves e o ajudante Cos
me Pinto, os quais, por concessao do capitao
mor Francisco de Abreu Pereira , receberam 
da Coroa, em 1703, as datas na encosta da 
serra da Borborema, duma extensao de doze 
!eguas a margem do rio Unebatucu (hoje 
TaperosJ . Ai se fixaram aqueles tres chefes 
de familia , fundando algumas fazendas de 
gada e desenvolvendo ligeira cultura do solo. 

Os principais nucleos de vida e de desen
volvi::nento daquelas terras se denominaram 
Serrate, Bonito, Salgado, Carnauba e Cosme 
Pinto. Aqui a origem mais remota do Munici
pio de Taperoa. 

Na area da cidade atual , segundo alguns 
histo riadores , foi travada, em 1824, uma gran
de batalha entre os republicanos da Confede
ra<;ao do Equador , que tentavam uma retirad.a 
para o Ceara, e as f6rgas legalistas. Estas 
ultimas foram as vitoriosas. Deste fa to resul-

Ponte a entrada da cidade 
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tou o nome de Batalhao para a localidade, em 
memoria da grande batalha (batalhao) que 
ali se havia travado . 

Ha, porem, quem queira relacionar o pri
mitivo nome de Batalhao aos choques arma
das com os remanescen tes indios cariris e os 
primeiros civilizados que penetraram na re
giao e la se estabeleceram. 

Em qualquer das hip6teses, a primitiva 
denominac;ao de Batalhao lembra uma gran
de peleja . 

Focalizando melhor os prim6rdios da sede 
do Municipio e a sua evoluc;ao, vemos em 
1830, aproximadamente, Manuel de Farias 
Castro, descendente dos Farias Castro de Sao 
Joao do Cariri, fundar uma fazenda na area 
da atual cidade de Taperoa . Ai passou a resi
dir e constituiu familia. Seus filhos e genros, 
que foram numerosos, passaram a habitar, a 
povoar e a explorar os sitios denominad05 
Campos do Coxa, Varzea do Sales e Alto Ba
talhaozinho. A estes, veio logo se juntar o 
portugues Costa Vilar que, com· seus descen
dentes e agregados, muito contribuiu para o 
desenvolvimento da vida local. 

Em 1860, teve origem a ideia da constru
c;ao de uma capela em t6rno da qual se con
centrassem os nucleos populacionais a fim de 
criarem condic;6es para a criac;ao dos futuros 
distrito e Municipio. Essa construc;ao, porem, 
s6 foi iniciada em 1865, depois de resolvida a 
div,ergencia entre Manuel de Farias Castro, 
Silverio de Farias Castro e seu cunhado Sa
les, sabre o local exato em que se deveria 
erguer a capela. Comec;aram as obras sob a 
orientac;ao espiritual do missionario Herme
negildo Herculano Vieira da Costa (frei Her
culano) . Os trabalhos correram lentamente e 
s6 foram concluidos em 1874, ja sob a direc;ao 
eclesiastica do padre Jose Antonio Maria 
Ibiapina . 

A ac;ao religiosa desenvolvida com base na 
nova capela atraiu novas e numerosos mora
dares para suas cercanias, influindo sensivel
mente no rapido crescimento do povoado, que, 
em 1880, ja contava com mais de 50 casas 
residenciais. 

Em 1872, a 20 de julho, foi fundada sua 
primeira escola publica. 
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Rua 15 de Novembro 

Organizaf;;ao administrativa 

p ELA Lei provincial n.o 475, datada de 13 de 
outubro de 1873, foi criado o Distrito de 

Paz de Ba talhao. 
0 povoado foi elevado a categoria de Vila 

e criado o Municipio pela lei provlncial n.o 
82&, de 6 de outubro de 1886, com territ6rio 
desmembrado do de Sao Joao do Cariri. 0 
primeiro Prefeito foi o coronel Jose Mariano. 
As primeiras eleic;6es municipais tambem se 
realizaram em 1886. 

A Lei municipal de 23 de novembro de 
1905 modificou o primitivo toponimo de 
Batalhao para o atual de Taperoa, tanto para 
o Municipio, como para o distrito. 

Nas divis6es administrativas do Brasi~ 
relativas aos anos de 1911 e 1933, o Municipio 
s6 possuia o distrito-sede. Entretanto, nas 
div·is6es territoriais datadas de 31-XII-1936, 
31-XII-1937 e no quadro anexo ao Decreta-lei 
estadual n.0 1 010, de 30 de mar<;o de 1938, 
ele se apresenta com 2 distritos: Taperoa e 
Livramento . No quadro da divisao territorial 
e :;.dministrativa do Estado, a vigorar de 1939 
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a 1943, fixado pelo Decreta-lei estadual n.o 
1164, de 15 de novembro de 1938, nao houve 
alterac;ao quanto ao numero de distritos, ha
vendo, porem, modificac;ao no top6nimo do dis
trito de Livramento que passou a se deno
minar Carnaubal. 

Par f6rc;a do Decreto-lei estadual n. 0 520, 
de 31 de dezembro de 1943, que fixou a divi
sao judiciaria e territorial para 1944/1948, 0 

Municipio e o distrito de Taperoa receberam, 
novamente, a primitiva denominac;ao de Ba
talhao e o distrito de Carnaubal passou a se 
chamar Sarap6 . 

De conformidade com a Lei estadual n. 0 

318, de 7 de janeiro de 1949, o Municipio e o 
distrito-sede retomaram a denominac;ao de Ta
peroa, e o distrito de Sarap6 voltou a receber 
o nome de Livramento. 

F orma<,;iio judiciaria 

NA conformidade do disposto na Lei n.0 496, 
de 13 de outubro de 1876, foi criado o 

Termo de Taperoa com a denominac;ao primi
tiva de Batalhao, subordinado a Comarca de 
Sao Joao do Cariri . 

Par ato do Governo Provis6rio da Repu
blica, de 14 de julho de 1890, foi criada a Co
marca d.e Batalhao. Seu primeiro Juiz de Di
reito foi o dr. Felix Joaquim Dalto Caval
canti e seu primeiro Promotor Publico o dr. 
Joao Machado da Silva . 

Cerca de urn ano e meio depois, pela Lei 
n.o 8 da Assembleia do Estado, datada de 15 
de dezembro de 1892, perdeu a categoria de 
Comarca e voltou a ser Termo Judiciario da 
Comarca de Sao Joao do Cariri. 

De ac6rdo com as divisoes territoriais de 
31-XII-36, 31-XII-37 e o quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 1 010, de 31-III-1938, 
e o fixado pelo Decreto-!zi estadual n.o 1164, 
de 15-XI-1938, para vigorar de 1939 a 1943, 
o Termo Judiciario de Taperoa continuou fi
gurando como integrante da Comarca de Sao 
Joao do Cariri. Antes, porem, de terminar o 
referido quinquenio, deixou essa subordinac;i'io 
juridica, pois, em decorrencia do disposto no 
Decreto-lei n.0 39, de 10 de abril de 1940, foi 
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Vista panoramica da cidade 

restaurada a Comarca de Taperoa, constitui
da com o Termo do mesmo nome e desligada, 
mais uma vez, da Comarca de Sao Joao do 
Cariri. Seu primeiro Juiz de Direito, nessa 
segunda fase, foi o dr. Abdias da Silva 
Campos. 

Conforme se passou com referencia ao 
Municipio, pelo Decreto-lei estadual n.o 520, 
de 31-XII-1943, a Comarca e seu Termo lini
co voltaram a ser chamados Batalhao. Esta 
denominac;ao vigorou ate 1949, quando, a se
melhanc;a do que aconteceu ao Municipio, vie
ram a figurar, mais uma vez, no quadro da 
divisao judiciaria estadual, com o nome de 
Taperoa. Ate o momento, este ultimo top6-
nimo nao foi mais alterado. 

Em 1890 foi criado o Tabelionato, abran
gendo as fungoes de Escrivao de 6rfaos, Cri
me, Execugao, Residuos e seus conexos, sendo 
provido pelo sr. Traj ano Ca valcanti. 

Na mesma data foi organizado o Carto
rio do Registro Civil do Municipio . Hoje sao 
do is Cart6rios desta especie: urn na sede e ou
tro no Distrito de Livramento. 
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LOCALIZA(:AO 

DO MUNICiPIO 

QuANTo a situac;ao fisiografica no Estado, 
podemos considera-lo integrando a Zona 

do sertaoo 
Limita com os Municipios de Sao Joao 

do Cariri, Patos e Teixeira, na Paraiba, e com 
o de Sao Jose do Egito, do Estado de Pernam
buco. 

A posic;ao geografica da cidade de Tape
roa e fixada pelas seguintes coordenadas: 
7°12'23" de latitude sul e 36°49'25" de longi
tude WoGro 

A altitude, de 500 metros 0 

Clima e superficie 

0 cLIMA e quente e seco, caracteristico das 
zonas sertanejaso As noites, em geral, 

sao agradaveiso De quando em quando o Mu
nicipio sofre a inclemencia das secas 0 

A temperatura varia entre 20 e 38° C, 
para as medias das minimas e maximas, res
pectivamen te 0 

A superficie do Municipio e de 1 025 km' o 
Esta colocado no 190° lugar em relac;ao aos 

outros Muni~ipios do Estado, representando 
18,1% da superficie deste. 

A vegetac;ao e pouco espessa, representan
do o efeito das constantes derrubadas de 
matas, o que se vern repetindo desde o inicio 
do seu povoamen to 0 

Acidentes geograjicos 

A SERRA da Borborema atravessa o territ6-
rio municipal com ramificac;6es para ou

tros Municipios da Paraiba e de Pernambuco, 
tornando assim a superficie de Taperoa bas
tante acidentada e pedregosa 0 Erguem-se 
ainda no Municipio, como brac;os da Borbo
rema, as serras do Gonc;alo, dos Cariris Ve
lhos e do Algodao. A cerca de 15 quil6metros 
da sede, no planalto da serra, eleva-se urn 
bloco granitico de grande volume e altura, 
denominado "Pico", que e, depois do Jabre, 
o ponto mais alto do Estadoo De la e possivel 
d.escortinar, em derredor, num raio de deze
nas de quil6metros, urn vasto panorama 0 
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0 rio principal do Municipio e o Taperoa. 
Nasce no Municipio de Teixeira e desagua no 
rio Paraiba, depois de percorrer os Munici
pios de Sao Joao do cariri e Cabaceiras. 0 
atual top6nimo do Municipio originou-se jus
tamente deste rio. Alem do rio Taperoa, ba
nham terras do Municipio pequenos riachos, 
sem curso perene, tais como o Cosme Pinto, 
Mucuitu, Salgado, Carneiro e Carnauba. 

Ha duas lagoas na fronteira com Sao Jose 
do Egito, de Pernambuco, com os nomes de 
Fundao e Tabuna. Outras: lagoa do Meio, do 
Escuro, Queimada, Carnauba e Tapada, que 
secam no periodo de estio. 

Em 1956 foi inaugurado o ac;ude da !a
goa do Meio, com capacidade para sete mi
ih6es de metros cubicos. 

POPULAr; . .io 

S EGUNDO os dados fornecidos pelo Recensea
mento de 1950, havia no Municipio uma 

populac;ao de 17 470 habitantes, representando 
1,02 do total do Estado. Enquanto o numero 
de homens era de 8 642, o de mulheres eleva
va-se a 8 828, demonstrando expressiva predo
minancia do sexo feminino. Apenas uma mu
lher deixou de declarar a nacionalidade. os 
demais eram brasileiros natos. 

0 Departamento Estadual de Estatistica, 
em estimativa feita para 1-VII-1958, calculou 
a populac;ao do Municipio em 19 884 habitan
tes e a do Estado em 1 949 947. Como se ve, 
os habitantes de Taperoa, na epoca, continua
ram a representar ainda pouco mais de 1% 
da populac;ao estadual. 

De conformidade com as cifras acima, sua 
densidade demografica limita-se a 19,39 pes
soas por qui16metro quadrado. 

No grafico da pagina seguinte, esta retra
tado o ritmo de crescimento da populac;ao mu
nicipal, do principia deste seculo ate 1958. 

Uma vez que nao tern havido movimento 
migrat6rio, o crescimento demografico do 
Municipio e apenas vegetativo e por isso vern 
sendo lento. 

Mas o grafico mostra tambem quao insig
nificante foi o acrescimo da populac;ao regis
trada em 1920 com relac;ao a de 1900. 

A razao do fen6meno nao deve ser atri
buida ao reduzido indice de fecundidade da 
mulher nordestina, pois e uma das mais proli
feras do Brasil. 0 caso, a primeira vista bern 
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CRESCIMENTO DA POPULACAO 
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estranho, en contra sua explicagao no fa to das 
freqiientes retiradas dos sertanejos, batidos 
pelo flagelo das secas. E, justamente entre 
1900 e 1920, Taperoa sofreu nada menos que 
quatro perioctoo de seca (1904, 1908, 1915 e 
1919). 0 grafico, portanto, auxiliou a focali
zar uma das mai.s lamentaveis conseqiiencias 
das fortes estiagens da regiao. 

Cor e religiiio 

QUANTO a cor, tomando por base as apura
goes do Recenseamento de 1950, existiam 

8 619 brancos, 5 604 pardos, 3 186 pretos e 61 
habitantes de cor nao declarada. 

Com referencia a religiao, o contingente 
de cat6licos se apresentava com 99,1%, quase 
a totalidade. Em numeros rea's assim se di
vidia a populagao: 

Ca t61icos . . . . . . . . . . . . . . . 17 330 
Protestan tes . . . . . . . . . . . 51 
Espiritas .. ......... , . . . 2 
Ou tras religi6es . . . . . . . 6 
Sem religiao . . . . . . . . . . 26 

e 55 nao declararam qual a religiao que pro
fessavam. 
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Localizm;iio da populm;iio 

D OS habitantes recenseados em 1950, viviam 
na zona urbana 2 423, na suburbana 249 

e na rural 14 758 habitantes. Ve-se ai a pre
ponderancia da populagao do quadro rural 
s6bre as dos quadros urbana e suburbano. A 
percentagem s6bre o total do Municipio e bas
tante elevada, chega a se representar por 
85,6 o/o • 

Seus principais centros urbanos sao a ci
dade de Taperoa e a vila de Livramento, os 
quals, segundo o Recenseamento de 1950, pos
suiam 2 207 e 465 habitantes, respectivamente. 

ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

A BASE da economia municipal e a agricul
, tura. Neste ramo de atividade destaca
se a cultura do algodao, das especies arb6rea 
e herbacea, sendo esta ultima a principal, com 
acentuada predominancia . 

Apresentam-se, logo ap6s , na ordem de vo
lume de produgao e valor, o milho e o feijao. 

A tabela que se segue registra a posigao 
das tres culturas em 1959, com referencia a 
area cultivada, ao volume produzido e ao 
valor. 

Area 
PROOU~AO 

PRODUTO cult:vada 
(ha) 

Unidade Quantidade Valor 
(Cr$ 1 000) 

Algoiliio . .. .. . 8 DOO ArrOhn. 400 000 3000 

Milhc ... .. . . 6 500 Sa co 65 000 I RS5 

Feijao ...... . . . 5 500 Sacc 4U 500 2 900 

Como se ve, o valor somente das safras 
mencionadas foi da ordem de Cr$ 7 875 000,00. 

A pecuaria tambem exerce apreciavel in
fluencia na economia local. Neste setor sa
lienta-se a importancia do rebanho bovina, 
povoando varias e destacadas fazendas de 
criagao. 

A seguir , registra-se a situagao dos reba
nhos em 1955 e seu crescimen to em 1959 . 
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NliMERO DE CP.BEQAS . 
REBANHOS 

1955 1959 

Bovir.os . .. ... . 18 000 20 000 

Eqiiinos .. 800 2 000 

Asininos .. ... • 2 500 3 000 
Muarcs . . . .. . . . . . .. .. I 000 2 000 

Sd nos 6 400 10000 
Capri nos 6 200 9 000 

Ovinos . . 7 500 8 000 

No qumquemo citado o aumento ocorreu 
em t6das as especies de rebanhos, acentuan
do-se este crescimento principalmente no re
banho de eqiiinos. 0 rebanho ovino foi o que 
menos cresceu. 

A produc;ao de Ieite, em 1958, foi de 
180 000 litros; e a de ovos de galinha, de 
75 000 duzias . 

Comercio 

N A cidade ha, no comercio atacadista, oito 
estabelecimentos e cada um deles se dedi· 

ca a venda de multiplos artigos. 

M eios de hospedagem 

A EXPLORAg.Ao deste servic;o e feita apenas 
por 3 hoteis e 1 pensao. 

M eios de trans porte 

TAPEROA se acha ligado diretamente a Capi
tal do Estado atraves de roctovia, com um 

percurso de 247 qui16metros, percorridos em 
6 horas aproximadamente. 

0 transporte para as cidades vizinhas , 
ainda em rodovia, se faz com os seguintes 
percursos e durac;ao : 

para Juazelrlnho . . . . . . . . . . . . . . 42 km , em 45 m 

" Patos ..... , .. .. .. . .. .. .. .. 82 km, em 1 h e 50 m 

" S il.o Joil.o do Cariri . . . . . 54 km, em 1 h e 30 m 

" Teixeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 km , em 1 h e 30 m 
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C.AA ~ O E 00 N OFI II 

De Taperoa, tambem em rodovia, .se pode 
viaj ar para as principals cidades, em todos os 
quadrantes do Estado, tais como: Soledade, 
Campina Grande, Itabaiana, Alagoa Grande, 
Guarabira, Bananeiras, Catole do Rocha, Pom
bal, Sousa, Antenor Navarro, Pianc6 e Prin
.cesa Isabel. 

No mapa publicado acima esta fixado 
o esquema dessas ligag6es. 

Possui duas empresas de transporte de 
passageiros e cargas. 

Comunica(_;oes 

0 Municipio conta com 2 agencias postais
telegraficas, uma na cidade de Taperoa 

e outra em Livramento. 

INSTRU(:AO 

TOMANDO-SE por base os dados censitarios 
d.e 1950, chega-se a conclusao de que a 

quota de alfabetizagao no Municipio para as 
pessoas de 10 anos e mais e de 31%. Na mes
ma epoca, o Estado da Paraiba se apresentava 
com urn nivel de alfabetizagao da ordem per
centual de 29%. 

Ensino 

E M 1958, o Municipio contava com 52 escolas 
de ensino primario fundamental, sendo 18 

estaC.uais e 34 municipa;s. Existiam ainda 3 
escolas do ensino supletivo e 2 do complemen
tar, t6das cinco subordinadas a administragao 
estadual. 
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A matricula do ensino primano funda
mental comum elevava-se a 1 939, com 65 pro
fess6res ; a -do supletivo chegava a 87 com 3 
profess6res, e a do complementar contava 
apenas 24 alunos sob os cuidados de 2 pro
fess6res . 

Do ensino mectio, em 1958, podia-se enu
merar apenas urn estabelecimento do curso 
comercial basico, no qual foram matriculados 
48 alunos , sendo 23 do sexo masculino e 25 
do feminino , instruidos por 10 profess6res . 

Em 1959, 14 alunos concluiram esse curso 
basico comercial. 

Biblioteca 
, 

E MANTIDA pelo Governo Municipal uma 
biblioteca bern aparelhada, com cerca de 

3 200 volumes. As consultas sobem a perto de 
4 000 por ano. 

OUTROS ASPECTOS 

V ultos ilustres 

ENTRE os mais destacados filhos de Taperoa , 
figura o poeta Raul Machado, autor de 

obras de merito . 

. J gua encanada 

JA existe na Prefeitura Municipal urn estudo 
com os pianos para dar inicio aos trabalhos 

de instala<;ao da rede canalizadora de agua 
para os domicilios de Taperoa. 

A Cidade e abastecida pelas aguas de 
cinco riachos pr6ximos, canalizados para urn 
chafariz publico, instalado em 1926. 

Assistencia sanitaria 

ExrsTE na sede municipal urn P6sto de 
Higiene e Puericultura. Conta com os ser

vic:;os profissionais de 1 medico, 1 farmaceu
tico e 1 dentista. As drogarias sao em nume
ro de 4 - 2 em Taperoa e 2 em Livrament o. 

Luz eletrica 

E xrsTE na cidade uma usina fornecedora de 
energia ·eletrica para ilumina<;ao dos lo

gradouros publicos e casas particulares. 
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Espera-se que, dentro em breve, a energia 
fornecida pela cachoeira de Paulo Afonso 
seja conduzida ate Taperoa, pais ja existe uma 
empresa em organizagao, cuja finalidade prin
cipal e fazer chegar a regiao sertaneja do Es
tado os recursos de energia eletrica de Paulo 
Afonso. 

FINANf;AS PUBLICAS 

No periodo de 1955/59, as finangas munici
pais apresentaram as seguintes cifras 

(dados fornecidos pela Inspetoria Regional 
de Estatistica Municipal e pelo conselho Tec
nico de Economia e Finangas do Ministerio 
da Fazenda) : 

FINAN((AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Recei ta arrecada da 
Despesa Saldos 

realizada ''" balanco 
Total Tributilria 

- --- ----

1955 I :lli:l 589 1 253 + 110 

1956 I R18 I 748 1 717 + 41 

1957 2 355 806 2 2.\6 + gg 

]!>58 2 350 971 2 324 + 1 IG 

195!1 2 7-10 2 687 + 53 

A arrecadagao da receita federal, esta
dual e municipal apresenta os seguintes da
dos para o periodo 1955/59: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS 

Federal Estadual Municipal 

IDS.\. .. 1 363 

1~56. 476 1 827 1 SIS 

1957 410 2 301 2 :)55 

1958 .. 379 2 744 2 :150 

1959 •· 425 2 740 
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CURIOSIDADES 

GRUTA - Existe no Municipio uma Gruta 
de onde se origina o "C'>lho-d'Agua do Pe

dro". A gruta e ampla, com estalactites e 
estalagmites que se refletem nas aguas dos 
pequenos lagos formados no seu piso. Essas 
aguas, pot vezes, apresentam sinais de ebuli
gao, ouvindo-se entao rumores subterraneos. 

A lenda popular assegura existir na Gru
ta uma especie de fada que favorece as boas 
estag6es chuvosas. 

lnscri<;oes rupestres 

V ERIFICA-SE a existemcia de inscrig6es rupes
tres em varias pedras e nos leitos d·e al

guns rios de curso psri6dico. Ora se apresen
tam em uma especie de tinta alaranjada de 
6xido de ferro, ora em baixos-relevos. 

Fosseis 

JA tern sido encontrados esqueletos de ani
mais fossilizados . ultimamente ocorreu 

uma dessas descobertas, por ocasiao da esca
vagao de uma cisterna na propriedade do sr. 
Zaqueu Torres. 

Festus 

A PRINCIPAL festa do Municipio e a de 
N. s.a da conceigao que consta de duas 

partes: uma estritamente religiosa, com no
venario, procissao, missa solene; outra, profa
na, constante de barracas de prendas, retre
tas, eleigao da rainha entre as senhoritas que 
servem nas barracas de prendas, com votos 
pagos em beneficia da matriz . 

As comemorag6es de Natal e Ano Novo 
sao feitas com varias festividades, com a par
ticipagao da banda de musica local. A festa 
de Sao Sebastiao (de 17 a 20 de janeiro) e 
realizada com pampa religiosa. 

0 carnaval tambem desperta grande in
teresse na populagao . convem salientar que, 
durante o triduo de Morna, apresentam-se 
bern organizados varios Clubes, com dangas 
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Igreja de Sao Sebastiao 

folcl6ricas e tipicas da regiao, tais como, o 
Bumba-meu-boi, o Reisado e as Cambindas. 
Cambindas sao blocos carnavalescos que se 
caracterizam pelas dangas ritmadas com a 
batidas do pe. Sao executadas, quase exclusi
vamente pelo pessoal de cor. 

Celebram-se tambem com brilho singular 
e grande interesse da populagao urbana os 
meses de maio e junho, dedicados a Virgem 
Maria e ao Coragao de Jesus. 
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FONTES 

As informa<;oes divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria , compiladas e for

necidas pela Agencia Municipal de Estatis-;;i
ca de Taperoa, 6rgao integrante do sistema 
esta tistico brasileiro. 

Historico - Documentos dos Arquivos de Documenta 
c;ao Municipal da Diretoria de Documentac;ao e Di
vulgagao (Secretaria-Gera! do CNE). e elementos 
da ''Enclclopedia dos Municipios Brasileiros" e do 
"Dicionario Corografico do Estado da Paraiba" , por 
Coriolano de Medeiros. 

Aspectos demogrificos- "Recen seamento de 1950" (Cen
so DemogrB.fico); Departamento Estadual de Esta
tistica da Paraiba. 

En sino - Servl<;o de Est a tistica da Educac;ao e Cul
tura (Minis·te rio da EducaGii.O e Cultura) . 

Finan<;as Publicas - Conselho T ecnico de Economia 
e Financ;as (Ministerio da F azenda) e Agencia M·u
nicipal de Estatistica. 

Curiosidades - "Dicionario Corografico do Estado da 
Paraiba" e Agencia Municipal de Estatistica. 
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ESTA publicar;iio faz pa>"te da sb"ie de mo-
nografias municipais Drganizada pela Di

retoria de Documenta~·iio e Divulgar;iio du 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
tmdu toria, sabre aspectos da evolu~·iio histo
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sin tetizar, com adequada 
sistematiza~·ao, elementos esparsos em diferen
tes documentos. Oc01-rem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros as equivocos 
r enos nas proprias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;ao, especialmente de histo
riadores e gedgrafos, a fim de que se possa 
divulga1· de futuro, sem r~ceio de controV£!r
sias, o esc6rr;o historiro e l!;eogrdfico dos Mu
nicipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Rafael Xavier 

Secretario-Geral: Raul Lima 

COLE!;AO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serle) 

200 - Cai<;ara . 201 -Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 - Cama<;ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen<;a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirlnhas . 211 - Ja
paratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupli . 214 - Pom
bal. 215 - Juca s. 216 - Mandaguari. 217 - Para de 
Minas. 218 - N. s.a. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 

Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 
- Sao Gabriel. 224 - Simlio Dias. 225 - Recife . 226 
- Cacule . 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa . 

. 4cabou-se de imprimir, no Servifo Grdjiw do 
fBGE, aos nove dias do mes de maio de rnil 
novecentos e sessenta e u.m. 




