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Cole9cio de Monogratias 
N.O 436 
(2.a edigao) 

Vit6ria 
da 

Conquista 
Bahia 

ASPECTOS FfSICOS- Area: 3.743 kmt; altitude da 
sede: 830 m; temperaturas em oc: maxima, 28; 
minima, 12. 

POPULA(;AO - 88.192 habitantes (estimativa para 
1.0 de 1ulho de 1967 J; densidade demogratica: 
24 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS - 1.642 im6veis rurais; 
80 estabelecimentos industriais, 100 de comercfo 
atacadista, 1.519 varejistas e 522 de prest~ao de 
servt9os; 12 agencias bancarias e 1 da Caixa 
Econ6mtca Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 139 unidades escolares 
de ensino prtmario, 9 estabelecimentos de ensino 
medio; 7 tfpogratias, 8 livrarias, 3 btbliotecas, 
2 jornais, 3 cinemas e 2 radioemissoras. 

ASPECTOS URBANOS - 215 ruas, 20 pra9as, 5 jar
dins e parques, 44 outros logradouros; 10.000 
predios, 5. 300 liga96es eletrtcas e 1. 385 apare
lhos telef6nicos; 6 hoteis, 31 pensoes, 50 restau
rantes e 110 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 3 hospitais, 1 materni
dade e 1 casa de saude, com 303 leitos; 40 me
dicos, 25 entermeiros, 35 dentistas e 10 tarma
ceuticos, no exercicio da projissao; 20 tarmacias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal, em 31-12-1967) - 844 autom6veis e jipes, 
19 6nibus, 607 caminhi5es, 876 camionetas e 29 
veiculos nao especijicados. 

OR(;AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novosJ - Receita prevista, 2,1; renda 
tributaria: 368 (milhares) ,· despesa ttxada: 2,1. 

REPRESENTA(;AO POLITICA - 13 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

As ORIGENS de Vit6ria da Conquista estao ligadas ao 
esforc;o da administrac;ao colonial portuguesa no 
sentido de estabelecer comunicac;oes entre a zona 
litoranea e o sertao. Ao contrario do que sucedera 
a zona do litoral norte, a faixa costeira que corre 
ao sui da Bahia de Todos os Santos permaneceu, 
ate meados do seculo XVIII, completamente isolada 
do interior. Para esta situac;ao concorriam a debi
lidade do movimento colonizador das duas capita
nias - Ilheus e Porto Seguro - a que se achavam 
vinculadas aquelas terras e, bern assim, a natureza 
inospita das terras interiores, onde os indigenas 
defendiam seus Ultimos redutos. 

Assim, os sertOes de Conquista permaneceram 
insulados durante longa fase da vida colonial, ate 
que, pelo ano de 1752, urn bandeirante, o Mestre 
de Campo Joao da Silva Guimaraes, obteve per
missao do rei para guerrear os indigenas que, desde 
o Verruga (hoje cidade de Itaimbe) ate as mar
gens do Paraguac;u, resistiam as tentativas ate ali 
realizadas para desaloja-los de suas terras. 

Entrando em luta com os silvicolas, no Iugar 
posteriormente chamado Batalha, o sertanista, aju
dado por seu genro Joao Gonc;alves da Costa, sentlu 
que o combate lhe era desfavoravel; conta a tra
dic;ao que, nesta contingencia, o Mestre de Campo 
prometeu a Nossa Senhora das Vit6rias Ievantar 
uma capela sob sua invocac;ao, no mesmo Iugar em 
que viesse a bater os aborigenes. Reanimados com 
a promessa, os invasores conseguiram veneer. 

Retirando-se mais tarde para Minas Gerais, o 
chefe bandeirante deixou o governo das aldeias in
digenas entregue a seu genro Joao Gonc;alves da 
Costa, que, com os filhos, explorou a floresta e abriu 
as primeiras estradas para o Utoral, ligando os ser
tOes de Conquista a llheus, Canavieiras, Belmonte, 
etc. Pelas estradas abertas pelo sertanlsta, chega
vam a Ilheus, em 1783, as primeiras cabec;as de gado 
destinadas ao consumo da populac;ao. 

Os anos que se seguem alnda sao assinalados 
pela resistencia esporadica dos nativos, ate que, em 
1806, e feita a paz, localizando-se OS indigenas em 
sete aldeias, ao norte do rio Patlte (Pardo). 

0 Municipio surgiu a 19 de maio de 1840, tor
nando-se conhecido como centro pecuario. 
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Catedral de N. s.a das Vit6rlas 

Com as contingencias da guerra mundial, na 
decada de 1940, em que o trafego rodoviario se im
punha em substitui~ao as rotas maritimas ao Iongo 
do litoral brasileiro, Vit6rla da Conquista multo lu
crou, pols todo o movimento norte-sui tinha ai sua 
passagem obrigat6ria. 

A constru~ao de novas rodovlas, fez surgir a 
Ri~>-Bahla, a Dheu~Lapa e · outras, com cruza
mentos e convergencias em Vit6ria da Conqulsta, 
formando ai um centro de lrradiac;ao para os gran
des centros nacionais. 

A Cldade e um p6lo em desenvolvlmento e 
marcha a passos largos para conseguir uma posi~ao 
de relevo na comunidade nacional. 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

SEGUNDO a Lei provincial n.o 124, de 19 de maio 
de 1840, o entao arralal da Vlt6rla fol elevado a 
vila e freguesla, com territ6rlo desmembrado do 
Municipio de Caetite, verificando-se sua instalac;ao 
em 9 de novembro do mesmo ano. 

Em ato de l.O de julho de 1891 passou a cate
goria de cidade, passando a denominar-se Conquis
ta; esse toponimo foi modificado para Vit6ria da 
Conqulsta, pelo Decreto-lei estadual n.0 141, de 31 
de dezembro de 1943. 

No periodo 1950/60, Vit6ria da Conqulsta abran
gia 10 dlstritos: Vit6ria da Conqulsta (ex-Conquis
ta), Anage (ex-Joan6polis), Barra da Cho~a. Belo 
campo, Caatiba (ex-Sao Paulo), Coquinhos, Igua 
(ex-Angicos), Inhoblm (ex-Monte verde), Jose 
Gon~alves e Quarac;u (ex-Porto de Santa Cruz). 

A partir de 1961, comec;ou a perder territ6rlo 
para a formac;ao de novos municipios: Lei estadual 
n.o 1.401, de 1.0 de abrll de 1961, o de Caatiba (1 
distrito); de n.o 1.623, de 22 de feverelro de 1962, 
o de Belo Campo (1 distrito) ; de n.o 1. 656, de 5 
de abril de 1962, o de Anage, com dois distritos, 
Anage e Coqulnhos; de n.o 1.694, de 22 de junho 
de 1962, o de Barra da Cho~a (1 distrito); e a de 
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n.o 1. 703, de 5 de julho de 1962, o de Candido Sales 
Cex-Quaragu), com um distrito. 

Atualmente, compoe-se de quatro distritos: 
Vit6rla da Conqulsta, Igua, Inhoblm e Jose Gon
galves. 

E sede de Termo e Comarca do mesmo nome, 
crlada pela Lei n.o 3 .111, de 28 de maio de 1873. 
Sua jurisdic;ao abrange, presentemente, os munici
plos de Anage, Barra da Choga, Belo Campo, Caatiba 
e Candido Sales. · 

ASPECTOS FISICOS 

SITUADO na Zona Flsiograflca de Conquista, limita-se 
com Anage, Planalto, Barra da Choga, Itambe, 
Encruzilhada, Candido Sales e Belo campo. Seu solo 
silico-argiloso, e banhado pelos rios Pardo, Verruga, 
corrego do Marga!, Riacho da Vereda, do Jabute e 
Ribeirao de Agua Fria. :S:ste ultimo, conjugado a 
mals tres cursos dagua, esta sendo represado para 
abasteclmento da cidade. 0 terreno e bastante aci
dentado e apresenta como relevos principals as 
serras do Marc;;al, Periperi, Sao Bernardo, Taquaral, 
o Morro da Gloria e o Redondo. Sao acldentes a 
menclonar ainda as Iagoas Formosa, Jose Luis, Anta, 
Campinhos, Boa Vista, Guido e as quedas dagua da 
Corredeira do Balxao e cachoelra do Marc;;al. 0 
Municipio, segundo o IBG, possul uma area de 
3.743 km2. 

A cidade, Iocalizada a 830 m de altitude, 
apresenta as segulntes coordenadas geograficas: 
14° 50' 53" de latitude S e 40o 50' 19" de longitude 
W.Gr. Dista, em linha reta, 313 km de Salvador, 
rumo OSO, e a temperatura oscila entre maxima de 
2so e minima de 120 C. 

0 clima e de verao ameno, com inverno rigo
roso. 0 inverno, tambem chamado periodo das ne
blinas, caracteriza-se por garoas intermitentes, com 
balxa temperatura. Val de junho a ag6sto. 0 verao, 
de outubro a fevereiro, e tambem conhecido como 
epoca das aguas. 

A precipitac;;ao pluviometrica, que se eleva a 
1. 300 mm, nos anos normals, decresce para 500 mm 
nos de baixa pluvlosldade. 

o Municipio e rico em jazidas minerals, ocor
rendo o cristal de rocha, amazonita, ametista, cau
llm, talco, aguas marinhas, euxenita, cianlta, gra
fite, calcario, mica, berilo, corindon e diatomita. 
Existe ainda uma fonte de agua mineral. 
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POPULA(AO 

VIT6RIA DA CoNQUISTA, que em 1950 era 0 6.0 colo
cado entre os municipios mais populosos do Estado 
(96.664 habitantes), ja ocupava o 2.o Iugar, a epoca 
do Censo de 1960: 

Salvador 
Vit6rta da Conquista ........... . 

655.735 
143.486 
141.757 Feira de Santana .............. . 

A popula~;ao estava asslm distribuida, segundo 
os distritos: 

LOCALTZAQAO DA POPULAc;A.o PB.ESENTE 

POPULAQAO 
Total Urbana Rural 

·-------------------- ----
Municipio .........•.... .. 143 486 53 429 90 057 

Vit6ria da Conquist& (sede) 58167 46 7'i8 11 389 
AnagoCl> .. ... .. ... .... . . . . 12 220 831 11 389 
Barra d1 Cho~(l> . .. ..... ., 554 1 382 6 11'2 
Belo Campo0l .. ..... .. 7 642 703 6 939 
CaatibaCl> ... .. ... 12 452 1 064 . 11 388 
Coquinhos<ll .. .... .. 14 065 116 13 949 
lguL .... . ... .. 9 068 452 8 616 
In~:obim . . . ~ . ..... 5924 458 5 466 
Jose Gon!(al ves ... 6954 1 024 5 930 
QU!!ta'tu (I) • ........ 9 440 621 8 819 

>I) Desmembradao ap(>e o Cenoo 

Como se verifica, 62,8% da popula~;ao se con
centravam na zona rural. A densidade demografica 
era de 16 habitantes por quilometro quadrado. 
Havia 24.464 domlcillos. 

No ultimo intervalo censitario o crescimento 
populacional foi de 167,3% . 

Em 1.o de julho de 1967 o Laborat6rio de Esta-
. tistica do mE estimou em 88.192 pessoas a popu
Ia~;ii.o municipal. l!:ste decrescimo se explica pelos 
desmembramentos sofridos pelo Municipio, a part~ 
de 1961. A densidade demografica elevou-se para 24 
habitantes por quilometro quadrado . 

o movimento do registro civil em 1967 acusou 
4. 076 nascimentos (35 natlmortos), 541 6bitos em 
geral (144 de menos de 1 ·ano) e 392 casamentos. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

A ATIVIDADE fundamental da economia do Municipio 
e a pecuarla, vindo a segulr a industria. 

Pecuaria 
VIT6RIA DA CONQUISTA dispoe de bons planteis de 
gado para corte, em algumas fazendas dotadas de 
modernas instalac;Oes, resldencias dos maiores cria
dores da reglao. 

De dois em dois anos se realiza uma Exposi!(ao 
Pecuaria, a que comparecem expositores da regiao, 
de municipios vlzinhos e de varias Unidades da 
Federa!(ao. Isto ocorre geralmente na ultima sema
na de malo (anos impares}, com dura!(ao de uma 
semana. Entre as ra!(as apresentadas merece sem
pre destaque a lndubrasil, que predomina em 80%, 
seguindo-se os animais das ra!(as Glr, Nelore, Guze
ra e Holandesa. No recinto da exposi!(ao observa-se 
movlmentado comercio, nas inilmeras barracas ali 
armadas. Alguns bancos lmprovisam agencias para 
atender aos criadores e mercadores. 

Em 1966, a popula!(ao pecuaria, em que predo
mina o gado destlnado a corte, era de 154. 200 ca
be!(as, no valor de NCr$ 12,2 milh6es, cliscriminadas 
a seguir: 

ESP)!;CIES 

Dovinos ... ... . ... 
Eqillnos. ····-
Asininos . ... .. ... .... 
Muares . ... ... . .. . .. 
Suinos ..... ········· . . . 
Ovinos .... . .. .. ·····-·· 
Caprinos .. 

TOTAL . .. .. 

CABECAS 

83 500 
7250 
7900 
5 400 

24 ()()() 
7300 

16 ()()() 

151 350 

VALOR 

Nfuneros 
absolutos 

{NCr$ 1 001)~ 

11 448 
580 
119 
540 

1 343 
44 
80 

14 154 

% sohre 
o total 

80,9 
4,1 
O,R 
3,8 
9,!i 
1).~ 
0,6 

100,00 

A produ!(ao do Ieite, no mesmo ano, foi cal
culada em 1,9 milhao de litros, no valor de 
NCr$ 150,3 mllhares, e a de ovos em 58. 000 dilzias, 
avalladas em NCr$ 29,0 milhares. Estlmava-se em 
43.150 os galinaceos, cujo valor atlnglra NCr$ 55,8 
milhares. 



9 

Ja em 1967, segundo estlmativa local do reba
nho, havla 83.810 bovlnos, 31.080 suinos, 7.300 
eqill'nos, 7. 950 aslnlnos, 5. 600 muares, 7. 500 ovinos 
e 16. 000 caprinos. A produ~ao de Ieite j a alcan~ara 
2,9 milhoes de lltros, no valor de NCr$ 293,2 mi-
lhares. · 

Funcionam, no Municipio, . 2 dependencias do 
Ministerio da Agricul tura: o P6sto de Vlgilancia 
Sanitaria Animal e o Posto de Cria~ao. · 

Ha 4 veterlnarios prestando asslstencia aos pe
cuaristas. 

Indttstria 

A PRonug.&o industrial de 1967 empregou 509 opera
rios (500 em media mensal) . Havla 80 estabeleci
mentos, dos quais 4 de minerals ·nao metallcos (44 
pessoas ocupadas), 5 de metalurgica (44 operarios), 
2 de mecanica (4 operarios), 13 de madeira (69 ope
rarlos) , 4 de mobiliario (21 operarios), 3 de borra
cha (34 operarlos), 1 de couros e peles e produtos 
similares (6 operarlos), 4 de produtos de perfuma
ria, saboes e velas (36 operarios) , 2 de textil (22 ope
rarios), 9 de vestuario, cal~ado e artefatos de te
cldos (62 operarios), 27 de produtos allmentares 
039 operarlos) e 6 de editorial e grafica (28 ope
rarlos). 

A indUstria de transforma~ao, em 1966, com 48 
estabeleclmentos com 5 e mals operarios e 28 de me
nos de 15, empregou, nos primelros, 363 operarlos, e 

Edificlo 
Allan~a Palace Hotel 

-



Vista panorllmJea 

nos segundos, 95. os valores de suas produ¢es fo
ram de NCr$ 4,7 milhoes e NCr$ 1,2 milhao, respe
ctivamente. 

·Entre as atividades industrials destacava-se das 
demals a textil. Os principals produtos sao o al
godao em pluma, mantelga, saboes e pneus recau
chutados. 

Acha-se em fase de instala~ao o frigorifico 
SUISA - Suinos Industrial S. A. 

Abate de Reses 

0 ABATE no Municipio rendeu, em 1966, 4. 130 tone
ladas, no valor de NCr$ 5,2 milhoes, sendo de 14.919 
o numero de cabe~as de bovinos abatidos, 13.871 o 
de suinos, 7. 769 o de ovlnos, e 12.219 o de caprinos. 

Na produ~ao de carne verde predominava a de 
bovinos, com 2.529 t e 72,2% do valor, seguindo-se 
a de toucinho fresco, com 521l t e valor de 11,6%, 
a de sulno, com 405 t e 10,3% do valor. 

Os 5,9% restantes eram cobertos pelas cames 
verdes de ovlno e caprino, couro verde de bovino, 
couro seco de bovlno e peles secas de ovino e de 
caprino. 

Agricttltura 

No CENSO Agricola de 1960, foram cadastrados 4.440 
estabeleclmentos com a area de 467.499 ha, dos 
quais 34.206 destinados a lavouras. Desses estabe
lecimentos havia 184 com menos de 10 ha; 3.337 
de 10 a menos de 100; 857, de 100 a menos de 1.000; 
61, de 1.000 a menos de 10.000 e 1 de 10.000 a mais 
hectares. 

Em 1967, foram cadastradas pelo IBRA 1. 642 
propriedades rurais. 

As atividades rurals ocupavam 31.788 pessoas; 
exlstlam 28 arados. 

Acham-se sediados no Municipio o Posto do 
INDA, P6sto do Servi~o de Padroniza~iio e Classifi
ca~iio do Ministerio da Agricultura, Delegacia de 



Jardlm das Borboletas 

Terras e o Escrit6rio do Servi!;O Estadual de Exten
sao Rural (ANCARBA) . Ha 8 agronomos em ativl
dade. 

Em 1967 a mandioca e o feljao ocuparam lu
gar de relevo na produ!;ao agricola, como se pode 

· observar na tabela seguinte: 

I VALOR DA PRODOQAO 

PRODUTOS AGR1COLAS I Numeros %90bre 
absolutos 0 total 

(NCr$ 1 000) 
-------- -----

Mandioca .. 205 23,4 
Feijio ... 180 20,6 
Sisal ou Agave ....... 97 11,1 
Banana .. 86 9,8 
Mamona . . ... • 75 8,6 
Outros (1). 233 26,5 

TOTAL ..... 876 lDD,D 

U) Em outroo incluem-ee; milho, laranja, algod!iO, hatata-doce, abacui, fava, cana-de 
~Ucar, arro1, cafe, uva, manga, melancia, fumo. batata..inal&a. ameodoim, abacate. 
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A mandioca cobriu uma area de 1.130 ha e 
·contribuiu com 22.600 t; o feijao cultivado em 720 ha 
e rendeu 540 t; o sisal 360 ha e 324 t; a banana 
42 ha e 57.000 cachos e a mamona 30() ha e 300 t. 

A mandioca e utilizada como rac;ao para o gado 
e no fabrlco de farinha, que se exporta para as 
prac;as balanas de Dheus, Itabuna, Ibicarai, e mi
neiras de Almenara, Pedra Azul, Jequitinhonha e 
Joaima. 

Produfao Extrativa Vegetal 

EM 1967 a extrac;ao de madeira pa,ra lenha calcula
va-se em 60.000 ms, no valor de NCr$ 150,0 milha
res; a de madeira em taros, em 1. 60() ms, valendo 
NCr$ 20,8 milhares, e a de carvao vegetal, em 950 t, 
avaliadas em 38,4 milhares. 

Comercio e Bancos 

CENTRO de vasta regHio economica, Vit6ria da Con
quista representa atuante entreposto comercial, 
grac;as a sua posic;ao privileglada em 2 eixos rodo
viarios. 

Sua prac;a e ponto de concentrac;ao dos mais 
vultosos neg6cios de gado bovino, quer para abas
tecimento interno, quer para exportac;ao e supri
mento dos frigorificos da Capital estadual. A ex
portac;ao se faz para a Zona Fisiografica de con
quista, para a Serra Geral e o Norte de Minas e 
sua clientela e proveniente de cerca de 50 muni
cipios circunvizinhos. 

Entre os produtos exportados, a!em do gado em 
pe, destacam-se a farinha-de-mandioca, feijao e 
milho para o Norte de Minas Gerais, Ceara, Sergipe 
e outros municipios da Bahia; couros, peles, mamo
na e laticinios, para Salvador; sabao em massa, para 
os municipios de Brumado, Caetite e Bom Jesus da 
Lapa; roupas confecclonadas, sabao e cordas de 
sisal, para os de Tremedal, Condeuba, Encruzilhada, 
Itambe e outros; e algodao em pluma e sementes 
de algodao, para Belo Horizonte . 

. Ha 100 estabelecimentos atacadistas, cujos ra
mos predomlnantes sao ferragens, material de cons
truc;ao, combustiveis, tecidos, artigos de vestuario, 
produtos alimentares, etc. Do comercio varejista 
funcionam 1.519 estabelecimentos, sendo 609 avul
sos, inclusive de feirantes. 

0 moyimento bancario se processa por inter
media de 12 agencias, dos seguintes bancos: Brasil, 
Estado da Bahia, Bahia (Ag. CentraD, Bahia (Casa 
n.O 2), Estado de Minas Gerais, Economtco da Bahia, 
Administrac;ao, Comerclo e Industria de Minas Ge-

' . 
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rais, Portugues do Brasil, Brasileiro de Descontos, 
Credlto da Bahia e Comerclal do Nordeste. Existe 
ainda uma agencia da Caixa Economica Federal . 

Em 31 de dezembro de 1967, as contas bancarias 
apresentaram os seguintes saldos, em milhares de 
cruzeiros novos: calxa, em moeda corrente, 1.198; 
emprestimos em contas correntes, 3 .405; titulos 
descontados, 8.466; e dep6sitos a vista e a curto 
prazo, 8.456; e dep6sitos a prazo, 94. 

A Camara de Compensa~ao de Cheques, em 
1967, registrou 272.394 cheques, no valor de 
NCr$ 154,4 milh6es. Foi de NCr$ 566,99 o valor me
dio por cheque. No 1.0 semestre de 1968 foram com
pensados 155 .179 cheques no valor total de NCr$ 101,9 
milhoes. 

Preslafiio de ServifOS 

EM 1967 eram 522 os estabeleclmentos de presta~ao 
de servi~os, entre os quais 50 restaurantes, 30 bar
bearias, 19 alfaiatarlas, 3 saloes de beleza, 6 hotels, 
31 pensoes, 3 lavanderlas, 4 postos de autom6vels e 
110 bares e botequins. 

Destacam-se os segulntes hotels: Alian~a Palace 
Hotel, com diarias de NCr$ 20,90 e 25,70 (solteiro) 
e NCr$ 26,80 e 33,00 (casal) ; Hotel Albatroz, sol
teiro NCr$ 17,00 e casal NCr$ 34,00; Novo Mundo 
Hotel, solteiro NCr$ 12,00 e casal NCr$ 24,00; e Hotel 
Imbore, soltetro NCr$ 5,00 e 6,00 e casal NCr$ 10,00 
e NCr$ 12,00. 

T RANSPORTE E COMUNICA<;OES 

ENTRONCAMENTO rodovtarlo de suma importancia, o 
Municipio dlspoe de boas estradas e excelente ser-
vi~o de onlbus. . 

E cortado pela BR-116 (Rio-Bahia), asfaltada, 
e por estradas estaduais, pavimentadas em parte, 
a!em das rodovias municipals. Todas permitem tra
fego permanente . 

Possul urn aeroporto com duas pistas asfaltadas, 
que atualmente e utilizado por pequenos avloes, que 
fazem t{Lxi aereo. 

0 tempo de viagem e 0 segulnte, para as llga
~oes rodovlarias com cidades vizinhas e as capitals 
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federal e estadual: 

Brasilia, via Itaobim e Diamantina - MG, 26 
horas (NCr$40,00, pre~o em abril de 1968) ; 
Salvador, 8 horas e 30 minutos (NCr$ 9,00) ; 
Planalto, 50 minutos (NCr$ 0,95}; 
Barra da Chor;a, 1 hora, ( nao ha pret;o fi.xo); 
Itambe, 1 hora (NCP$ 1,25}; 
Encruzilhada, 2 horas e 30 mlnutos (ajuste) ; 
Candido Sales, 1 hora e 30 minutos (NCr$ 1,50} ; 
Belo Campo, 2 horas (NCr$ 1,50) ; 
Anage, 1 hora e 30 mlnutos (NCr$ 1,68} . 

Entre as empresas de onibus cltam-se a Empre
sa de Transporte Suburbano Conqulstense (5 linhas 
urbanas), a Empresa de Transporte Melhoramento 
Itapetininga s. A., a Empresa de Transporte Jequil~. 
o Expresso Itacruz e o Expresso Macaubense (linhas 
intermunicipais) ; a Viat;ao Sao Geraldo, a Viat;ao 
vera Cruz, a Viat;ao Itapemirim, a Empresa Trian
gulo, a Empresa Macaubense e a Viat;ao Abairense, 
com linhas interestaduais. 

Ha no Municipio uma Inspetorla Regional de 
Transito, a Residenica do DER-BA e a Residencia 
do DNER. 

Em 31 de dezembro de 1967 estavam registrados 
na Prefeitura 2. 375 veiculos, dos quais 844 autom6-
veis e jipes, 19 onibus, 607 caminhoes, 876 camlo
netas e 29 outros veiculos. 
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Comunicafoes 

o MUNICiPio dispoe de duas Agencias do DCT sendo 
1 postal-telegrafica, localizada na cidade, e outra 
postal-telefonica, na Vila de Inhoblm; varias esta
t;6es de radiocomunicat;oes privativas e duas agen
cias de correspondencla, a Expresso Sudoeste e Em
presa Vera cruz. 

A cidade e dotada de moderno servh;o telefo
nico automatlco, fornecido pela Cia. Telefonica 
Vit6ria da conquista, que faz conjugat;ao com o 
6rg1io estadual TEBASA - Telefones da Bahia S. A. 
(estat;ao de micro-ondas) . Haviam sldo lnstalados 
1. 385 aparelhos telefonicos, ate 1967. 

INSTRU(AO 

VIT6RIA DA CONQU:ISTA, com a sua rede de estabele
cimentos de ensino, exerce llderant;a acentuada 
SObre OS municipios circunvizinhOS. 

Segundo o censo Escolar de 1964, 47,8% das 
crian~as em ldade escolar freqiientavam escolas. Os 
nfuneros relatlvos se elevavam a 68,2% nas areas 
urbana e suburbana, baixando para 20,9% na rural, 
como se pode verificar na tabela: 

ESPECIFICAQAO 

Muni~ipio ..... . 

Areas utbana e suburbana 
Area rural ... 

CRIANQAS 
DE 0 A l4 

ANOS 

40 375 

22 931 
17 444 

CRIANCAS 
DE 7 A 14 ANOS 

Total 

19 140 

10 862 
8 278 

Freqiientam 
eacola 

9 140 

7 400 
1 731 

Contavam-se 255 professores regentes de classe 
(31 na area rural e 21 do sexo feminino) . Havla 
alnda 176 normalistas (2 na area rural e do sexo 
feminino) . 0 total de nao regentes de classe era 
de 29, todos do sexo feminino. 

No bairro de Granja existe um moderno con
junto educacional, estando projetada a construt;ao 
do Palacio da Cultura. 

Ensino Primario 

EM 1967, contavam-se 139 unidades esco~ares, 331 
professores e 9.103 alunos matriculados no lnicio do 
ano. Havla 9 grupos escolares. 
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Emino Medio 
0 ENSINO :MtDio dispunha de 7 estabelecimentos, 
com 216 professores e 3.850 alunos matriculados. 

Os estabelecimentos de ensino sao: Instituto de 
Educa~ao Euclides Dantas (estadual), com 118 pro
fessores e 2.441 alunos matriculados em seus cursos 
ginasial, colegial, comercial e normal; Colegio Ba
tista Conquistense, com 30 professores e 627 alunos; 
Colegio Comercial Edvaldo Flores, com 18 profes
sores e 140 alunos; Glnasio de Conquista, com 19 
professores e 191 alunos; Ginasio Nossa Senhora de 
Fatima, com 8 professores e 184 alunos; Ginaslo 
Paulo VI, com 7 professores e 88 alunos e Glnasio 
Cristiio Gerson Sales, com 16 professores e 179 
alunos. 

Havia 15 cursos avulsos do ensino elementar e 
medio, com 15 professores e 300 alunos matrl
culados. 
· Em 1968 entraram em funcionamento o Glnasio 
Sao Tarcisio e Glnasio Clemente Viana de Castro. 
0 primelro com 23 alunos e 9 professores e o 2.0 

com 16 e 6. 
Funcionam no Municipio a Inspetoria Federal 

do Ensino Secundario e a Delegacia Escolar. 

SAO DE 

PROPORCIONAM assistencia medico-hospitalar 3 hOS
pitalS: o Regional Crescencio Silveira, com 62 leltos, 
o Sao Vicente de Paula, com 33, e o Afranio Peixoto, 
de pslquiatria, com 150 leltos. Ha tambem 1 mater
nldade, a Regis Pacheco, com 38 leitos e a Casa de 
Saude Sao Geraldo, com 20 leltos. 

Menclonam-se alnda 1 Servi~ de Pronto Socorro 
e 3 Postos de Saude: Posto Medico Municipal, Posto 
de Higiene do Estado e Posto Medico do DNERu. 

Prestam assistencia profissional 40 medicos, 10 
farmaceuticos, 25 enfermeiros e 35 dentistas. Ha 
20 farmacias. 

Pra~;a Joaquim Correia 
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FINAN(AS PUBLICAS 

A UNIAO arrecadou, em 1966, NCr$ 462,3 milhares, 
o Estado NCr$ 3,7 milhoes e o Municipio NCr$ 1,3 
milhao, sendo de NCr$ 1,0 milhao a renda tribu
taria. A despesa municipal realizada foi de NCr$ 1,4 
milhao. 

Para 1968 o or~amento municipal previa receita 
de NCr$ 2,1 milhoes e fixava igual despesa (NCr$ . .. 
368,0 milhares a renda tributaria). 

A Exatoria Federal arrecada tambem nos muni
cipios de Anage, Barra da Cho~a. Belo Campo, 
Caatiba e Candido Sales. 

Estao sediadas na cidade a Recebedoria de Ren
das e a Fiscaliza~ao de Rendas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

Os OONQUISTENSES usufruem de urn clima excepcional 
de semlaltitude, multo procurado por turistas. 

A sede, sltuada no sope da serra do Perlperi, 
lado sui, apresenta parte de seu terreno em planicie. 
Vista do alto o aspecto paisagistlco e encantador, 
principalmente da esta~ao de micro-ondas da 
TEBASA de onde se descortina a cidade em todos 
os sentidos . 

0 progresso de Vit6ria da Conquista deve-se a 
urn conjunto de fatores: situa~ao geogrlifica em eixo 
rodoviario que a coloca em pos~ao privilegiada no 
ponto de vista dos transportes; correntes mlgrat6-
rias, gra~as as quais se desenvolveu o artesanato e, 
finalmente, a introdu~ao do gado de rac;a, impor
tado de Minas Gerais, o qual deu incremento a sua 
economia . Do ponto de vista de expansao econo
mica o Municipio e considerado o de maior cresci
mento no Estado . 

Entre as vilas, a de Jose Gon~alves, distante 
24 km da sede municipal, e a que mais se destaca. 
Possui bons meios de transportes, llumina~ao terme
letrica, 1 templo cat61ico, 1 grupo escolar e escolas 
municipals. Sua economia gira em tOrno de criac;ao 
de gado, lavouras de mandioca, feijao, milho, rna
mona e tam bern da extrac;ao de lenha. A vila de 
rgua dista 18 km da sede municipal e dispoe de 
ilumina~ao, predio escolar municipal e igreja cat6-
lica. Na economia destacam-se: cria~ao de gado, 
lavouras de feijao, milho, mandioca e fabricac;ao de 
farinha . Quanto avila de Inhobim, distando 65 km 
da sede municipal, e rica em jazidas minerals. Dis
pOe de iluminac;ao termeh~trica e sua economia re
pousa na criac;ao de gado e agricultura . Proximo 
a essa vila, cogita-se de se instalar uma usina 
hidreletrica do sistema Rio Pardo. 
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Na cidade existem 284 logradouros, dos quais 
215 ruas, em sua maioria largas, 20 prac;as, 5 jar
dins e parques e 44 outros. nos logradouros 150 sao 
pavimentados, 230 beneficiados com iluminac;ao 
publica, 230 com domiciliar e 20 com arborizac;ao. 
Ha cerca de 10.000 predios. Entre OS bairros des
tacam-se: Cruzeiro, N. s.a das Grac;as, Bateias, 
Central, Departamento, Alto Maron e Cemiterio . . 

Existem 5. 300 ligac;6es e!etricas e o fornecimen
to esta a cargo da Companhia de Eletricidade da 
Bahia (COELBA), que instalou uma usina terme
letrtca de grande capacidade. Acha-se em anda
mento 0 prolongamento da rooe, visando trazer 
energia da Central Eietrica do Rio das Contas, a 
CERC, conjugada com a central Hldreletrica do Sao 
Francisco. 

Esta sendo implantado pelo Governo estadual 
- SESEB - com recursos da Uniao/SUDENE, o 
abastecimento de agua. Para isso, estao sendo cons
truidas duas estac;Oes elevat6rias, dois reservat6rios 
adutores e represados tres ribeiroes. 

No ambito cultural, o Municipio disp6e de 3 
bibliotecas: Municipal Sa Nunes, com um acervo de 
2. 768 volumes; Infantil de Vit6ria da Conquista, com 
3.191 e Juarez Tavora, do !BE, com 1. 542. Sao 3 
os cinemas: Cine Teatro Conquista, com 950 lugares, 
Cinema Gl6ria, com 850 e Cinema Eldorado, com 
450. A imprensa e representada por 2 jornais sema
narios, "0 Sertanejo'• e "0 Jornal", com tiragens 
de 1. 000 e 800 exemplares, respectivamente. Ha duas 
radioemissoras: Radio Clube de Conquista, inaugu
rada em 1952, prefixo ZYN-25 e freqiiencia de 
1. 090 kc/s, onidirecional e Radio Regional de Vit6ria 
da Conquista, emitida em 1963, prefixo ZYN -40 e 
freqiiencia de 1.550 kc/s, onidirecional. 0 Municipio 
recebe programas de televisao da TV-Itapoan, 
Canal 5, de Salvador. Ha 12 associac;6es desportivo
recreativas, destacando-se o Lions Clube, Rotary 
Clube, Clube Social Conquista, Serrano Tenis Clube, 
Conquista Esporte Clube, Humaita Futebol Clube e 
Uniao Atletico Clube. 

Quanto a religiao Vit6ria da Conquista e sede 
de bispado e tern jurisdic;ii.o sobre 10 municiplos, 
.Possuindo 3 par6quias. Existem 9 lgrejas evangell
cas. Destacam-se, peia lmponencia arquitetonica, a 
Catedral de N. s.a das Vit6rias, Matriz de N. s.a das 
Grac;as e a Primeira Igreja Batista. 

0 Departamento de Turismo tern procurado in
crementar o turismo na cidade. Todas as datas tra
dicionais sao festivamente comemoradas, destacan
do-se o reisado, carnaval, Sao Joii.o, Semana da 
Patria e Natal. 
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Exercem suas profissoes 26 advogados e 15 en
genheiros. Ha 7 tipografias e 8 livrarias. 

:E grande o numero de reparti~oes publicas, entre 
elas: Agencia Municipal de Estatistica do mE, 
Residencia do Ministerio das Minas e Energia, Junta 
de Concllla~ao e Julgamento da Justl~a do Traba
lho, Escola Agro-Tecnica Sergio de Carvalho, em 
constru~,;ao, Companhia da Policia Estadual e Dele
gacia de Policia. 

Em 31 de dezembro de 1967, a Camara Municipal 
se compunha de 13 vereadores e havia 17.275 elei
tores inscritos. 

VIsta panorl.mlca 

FONTES 

As intormaplies dtvulgada.s neste trabalho joram, em 8U4 
matorla, jomectdos pelo ..tgente de Estattsttca de Vtt6rla do 
Conquf3ta, Manoel Messtas Barreto. 

TTttltzados. tambem, em sua elaborac4o. dados dos arqu!vo.o 
lf.e documenta~::4o muntctpal do IBE e de d!versos 6rg4os dn 
~f3tema estatf3tico brcsiletro; o hf3t6rlco e do 1.• edt!)ao da 
Monograjla. 
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