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COLEQAO DE 
MONOGRAFIAS 
N. 0 505 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 441 km ' ; altitude 
da sede: 124 m; temperatura em "C: maxi
ma, 38,0; minima, 23,0; pTecipitar;iio pluvio
nu! trica anual 1.139,7 mm. 

POPULA9AO - 45.981 habitantes (Censo Demo 
grtijico de 1970); densidade demogrtijica: 104 
habitantes poT quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6J"l /COS - 172 estabelecimen
tos industriais, 146 do conu!TCio vareiista, 5 
mistoo e 60 de presta<;iio de servi<;os; 856 
im6veis rumis (JNCRA) ; 1 agencia bancaria. 

A SPECTOS CULTURAJS - 76 unidades escolares 
de en.sino pritncirio cotn'lL?n, 1 curso avulso, 
3 estabelecimentos de ensino medio; 8 bi
bliotecas,· 1 cine1na e 3 associaQ6es esportivo 
recreati'vas. 

A SPECTOS URBANOS - 47 nws, 12 avenidas, 
4 pmt;as, 10 outros; 3.787 predios . 1 .704 liga
r;aes eletTicas urbanas; 2 hoteis. 1 pen
silo, 3 restaurantes, 36 bares e botequins. 

A SSISTE!'."CIA MEDICA - 3 hospitais com 49 
leitos, 2 postos de sa-z'tde, l pronto-socorro; 
3 medicos, 2 denti stas; 3 jarmticias e dmga
rias . 

VEiCULO S REGI STRADOS (na Prejeitura Muni
cipal em 1970) - 60 autom6ve is e iipes, 4 
Onibus, 82 catninh6es, 82 catnionetas e 24 
outros niio especijicados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1971 (millwres 
de cn,zeiros) receita prevista e despesa jixa
da: 1.170,0. 

REPRESENTA(: iiO POLiTICA - 9 vereadores . 
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Prat;;-. J otc Pessoa 

A PLANICIE, he~ e ocupada pelo Mun ici;:. io, era co
berta de m ata o:-xuberante, quando cheg:a..rs m :)S pri
meiros desbra~dores , no inicio do seculc Xvii . A 
partir de entac•. surgiram os "engenhos.", dEEtacan
do-se, entre as mais antigas propriedad.eE 1x rais, o 
Engenho de L:;.goa Cercada e o do Bun.cc (atual 
Concei<;ao) , err: c·1jas terras se localiza 3. ci·:Bde de 
sap e. 

Em 1882, com o avango dos trilhos d3. IJstrada de 
Ferro Great Western, rumo as terras oo Estado do 
Rio Grande de Norte inaugurou-se um::;c e~tagao. 
Logo a este err..preendimento surgiram. o:ruJr~ cons
trug6es, resulta:J.do na formagao de urn :;>C•vcsdo. 

Os primeiros habitantes procediam caE locali
dades vizinhas de Pedras de Fogo, Guarc,bira, Ma
manguape e PLar . Urn dos fundadores ca Joealidade 
foi o portugues Manuel Antonio Fernances q:t:O exer
ceu, durante v~rios anos, os cargos de Deleg;ado de 
Policia e Juiz je Paz . Sao tam bern fig -.:.r:ts de des
taque na colon~S?: agao Urbano Guedes GaJd~no e Sim
plicia Coelho, este ultimo construtor ~& p: imeira 
capela . 

Em 1925, a povoagao de Sape con::.eg iu sua 
autonomia, err: face do constante desenyol'vimento 
observado em seu comercio e setores :ec::mSmico e 
social , quando a sede foi transferida pg,n J - distri
to do mesmo nome. Foi primeiro p refe:to. Gentil 
Lins de Albuqu:erque. 
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Formaqiio Administrativa 
0 DISTRITO e o Municipio foram criados com a deno
minac;ao de Espirito Santo pela Lei estadual n .o 40, 
de 7 de m arc;o de 1896, que transferiu a sede da vila 
de Pedras de Fogo para a povoagao de Cruz do Espi
rito Santo. A instalagao ocorreu a 8 de abril do 
mesmo ana. 

Na divisao administrativa de 1911 o Municipio 
constituia-se de quatro distritos: Espirito Santo, 
Sape, Sobrado e Sao Miguel de Taipu. 

Em virtude da Lei estadual n.0 627 , de 1.0 de 
dezembro de 192,5, a sede municipal foi transferida 
para a povoac;ao de Sape, verificando-se a instala
gao da nova sede a 31 de dezembro do mesmo ana. 

Na divisao administrativa de 1933 o Municipio 
de Sape compunha-se de urn sO. distrito - o da sede, 
e figurava na de 1936 com dais: Sape e Arag:L 

De ac6rdo com a divisao territorial de 1937 e 
quadro anexo ao Decreta-lei estadual n.0 1. 010, de 
30 de margo de 1938, voltou o Municipio a ter urn 
s6 distrito, o de Sape . 

No quinqi.ienio 1939-43 havia dais: Sape e Araga, 
situagao confirmada pelo Decreta-lei estadual n.0 

520, de 31 de dezembro de 1943, que estabeleceu 
o quadro territorial vigente em 1944-49, notando-se 
apenas que nesse periodo o distrito de Araga tomou 
o nome de Mari . 

Em 19 de setembro de 1958, segundo Lei n° 1.862 , 
o distri to de Mari foi elevado a Municipio (instalado 
em 15-12-1958) , ficando Sape constituido de urn s6 
distrito , o do mesmo nome . 

Atualmente o Municipio possui dais distritos: 
Sape Csede) e Sobrado, este ultimo desmembrado 
de Sape e criado de ac6rdo com a Lei n.0 3. 438, de 
7 de outubro de 1966 . 

Pre/eitura Municipal 



Formaqiio Judiciaria 
NAs Drvrs6Es territoriais datadas de 31 de dezembro 
de 1936 e 37, bem como no quadro anexo ao Decreta
lei estadual n.0 1. 010, de 30 de· margo de 1938, o 
Municipio de Sape era termo judicilirio da Comarca 
de Mamanguape, assim permanecendo no quadro da 
divisao territorial judiciario-administrativa do Es
t,ado, fixado pelo Decreta-lei estadual n.0 1.164, de 
15 de novembro de 1938, para vigorar no qiiinqiienio 
1939-43 . 

0 Decreta-lei estadual n.0 39, de 10 de abril de 
1940, criou a Comarca de Sape, com o termo de igual 
nome, desanexado da de Mamanguape. 

Segundo o quadro territorial vigente em 1944-48, 
estabelecido pelo Decreta-lei estadual n .o 520, de 31 
de dezembro de 1943, o Termo de Sape era o compo
nente unico da Comarca desse nome. 

Em 23 de novembro de 1970, conforme Resolu
c;ao n.0 3, a Comarca de Sape, de 2.a entrancia, 
compreendia o municipio de Mari e o Distrito de 
Sobr:ado. 

SAPE possui area de 441 km2
, limitando-se com os 

municipios de Mamanguape, Aracagi, Pilar, Sao Mi
guel do Taipu, Santa Rita, Cruz do Espirito Santo, 
Caldas Brandao e Mari. Solo de natureza sllico
argilosa. 

0 curso de agua de maior porte e o rio Guri
nhem que na.sce no Municipio de Serra Redonda, 
atravessa o territorio municipal na direc;ao Oeste
Leste e, depois de passar proximo a vila de Sobrado, 
desagua no rio Paraiba. Tern, como a fluentes, na 
comuna, os riachos Ribeiro e Riachao, as margens 
esquerda e direita, respectivamente. Merecem re
gistro, outrossim, as lagoas Sape de Cima, situadas 
na fazenda de igual nome, a 500 m da zona subur
bana; Campo Grande, na fazenda Caruc;u, proxima 
a BR-230; do Padre, no sitio de igual nome e a do 
Felix . Existe, ainda, a 19 quil6metros da sede muni
cipal, a queda de agua Pacatuba, n a fazenda do 
mesmo nome. 

Em 1970 a temperatura oscilou entre 38 e 
23°C. A precipitac;ao pluviometrica, em 1969, alcan
c;ou 1.139,7 mm. Chove, normalmente, de janeiro 
a julho. 

A sede municipal, a 124 metros de altitude , dista 
35 km em linha reta, da Capital Estadual, rumo 
ONO . Tern como coordenadas geograticas 7° 06' 00" 
de latitude Sul e 350 13' 50" de longitude W . Gr. 
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Estado da Populac;iio 
FoR OcAsrii:o do Censo de 1960 o Municipio possuia 
48 .596 h abitantes, dos quais 78,2% concentravam-se 
na area rural . 

No de 1970, segundo dados preliminares, exis
tiam 45 .981 pessoas r ecenseadas verificando-se que 
n a zona urban a a popula<;ao passou a 16.199, 
o que significa um acrescimo de 52,8%, com referen
cia a existente em 1960 ; n a rur al concen t ravam-se 
64,8% dos h abitantes. 

A densidade demografica era de 104 h abitantes 
por quil6metro quadrado. 

De ac6rdo com a Sinopse Preliminar do Censo 
de 1970 a popula:;ao r esiden te assim se distribuia : 

POPULAQAO H.ESIDENTE 

LOCALIIIAQAQ DA Seg undo 0 Seg undo a 
POPULAQAO Total sex o situ a 91io 

Homens IMulheres Urbana I Rural 

Sape 45 378 22 234 23 144 15 819 29 559 

Distri to-Eede . .. 36 020 17 601 18 419 15 420 20 600 
Sobrado . 9 358 4 633 4 725 399 8 959 

POPULACAO RESIDENTE-1970 
Mil ha bitant e s 

30 

20 

10 

0 
R u ra I ·Urb a no 
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Ainda segundo os resultados preliminares do 
Recenseamento de 1.0 de setembro de 1970, 32,9 % 
dos h abitantes da Micro-Regiao Agro-Pastoril do 
Baixo Paraiba concentravam-se em Sape . :Este es
tava colocado em 6.0 lugar entre os municipios m ais 
populosos do Estado: 

Joao Pessoa . .. . . . .. .. ........ . .. . 
Campina Grande ... . ........ .. . . 
Sousa .. . ............... . . .. ... . . . 
Santa Rita ... . .... . . .......... . . 
Patos . . . . .. .... . ... . .. . ..... .. . . . 
SAP:E .. . . . .... . .. . . .. ......... . 
Caj azeiras .... .. .. . .. .. ... ... .. . 

228 418 
197 802 

63 716 
53 938 
46 797 
45 981 
43 779 

Contaram-se tam bern 9. 448 domicilios dos quais 
8 540 ocupados (3. 234 no quadro urbana) . 

Movimento da Populac;ao 
0 MovrMENTo do Registro Civil, em 1969, acusou a 
ocorrencia de 5.144 nascimentos, 3. 624 em anos an
teriores, 13 natimortos, 248 6bitos em geral (98 m e
nares de 1 ana) e 406 casamentos . 

NAs ATIVIDADES econ6micas predominam as culturas 
agricolas, a pecuaria e a industria . 

0 parque industrial vern apresentando progresso, 
com implantag6es de novas fabricas, entre elas uma 
de 6leo de mamona e outra de caixotes. 

Agricultura 
o MuNiciPIO esta situado na Micro-Regiao Agro
Pastoril do Baixo Paraiba - parte sul da area de 
depressao que surge como zona agricola bern parti
cularizada de plantag6es de abacaxi. 
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For ocasmo do Censo Agricola de 1960 foram 
cadastrados 2 . 203 estabelecimentos, dos quais 2 .173 
tinh am na agricultura e agropecuaria suas ativida
des predominantes e 30 se ocupavam da pecuaria. 
Era de 39. 466 hectares a area ocupada, sen do que 
15 .232 h a destinavam-se a lavouras permanentes e 
t emporarias. 

Em 1969, foram cultivados 16 . 915 h a e o valor 
da produgao alcan gou Cr$ 8,9 milh6es. A tabela a 
seguir discrimina as principais culturas, n aquele 
ano : 

PRODUTOS AGRlCOLAS 

Cana-de-a~ucar .. .. . .. ... 
Abacaxi .. 
Batata-doce .. 
Fe ijao .. . . . . ... ... 
Mand ioca . 
M il ho . ..... . .. . 
Outros (l). 

TOTAL 

VALOR 

Ntnneros 
absolu tos 

(Cr$ l 000) 

4 008 
2 768 

742 
704 
220 
132 
294 

8 868 

% sobre 
o total 

45,2 
31,2 
8,4 
7,9 
2,5 
1,5 
3,3 

100,0 

(1) Em "outros" incluem-se am endoim, Jaranja, fava, ba- . 
nana , c6co-da - baia, a lgodao, fu m o em f6lha, sisal ou agave e 
manga. 

PRODUCAO AGRlCOLA 
Valor- 1969 

~ Cano-de-a<;Ucor 

HiHHmJ Abacaxi 

- O utros 

7 



Segundo o volume da produgao, a cana-de-agu
car rendeu 200.400 t (15.100 h a) ; o abacaxi, 18.450 .000 
frutos (1.230 h a); a batata-doce, 3.490 t (500 ha); 
o feijao, 528t (4 .400ha) ; a mandioca, 3.400t (340 
ha) e o milho, 792 t (3. 300 h a) . 

As culturas de cana-de- agucar e de abacaxi 
vern m antendo prepondenlncia s6bre as demais e 
apr esentou a seguinte produgao, no trienio 1967/ 69 : 

ANOS 

1967 . . . 
1968 .. . 
1969 . 

PRODUQAO 

Ca na -d e - a c;u c ar 

Quantidade 
(t ) 

152 000 
160 000 
200 400 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

2 645 
2 880 
4 008 

A b aca xi 

Quant idade I Valor 
(1.000 frutos) (Cr$ 1 000) 

18 300 
14 850 
18 450 

1 830 
1 485 
2 768 

PRODU<::AO DE A<;;:UCAR 
Mil sacos de 60 quil os 

3 00~--~~--~----~--~ 

A Associagao Nordestina de Credito e Assisten
cia Rural (ANCAR), subordinada ao Sistema Bra
sileiro de Extensao Rural (ABCAR) mantem urn 
Escrit6rio Regional no Municipio. A assistencia tec
nica aos agricultores e prestada, a inda, par 6 agr6-
nomos. 

Em 1969 foram cadastrados , pelo INCRA, 856 
im6veis rura is . 
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Produqiio Extrativa 
A ExTRAgAo de lenha, em 1969, r endeu 12.600 m", no 
valor de Cr$ 63 ,0 milhares e a castanha de caju foi 
de 7 t , no valor de Cr$ 2,5 milhares. 

Pecuaria 
CRIAM-sE, no Municipio, bovinos, suinos e caprinos, 
destinando-se o gado a produgao de leite e ao corte . 
Os pecuaristas t ern preferencia pela raga n elore e 
pela mestic;a. 

Em 1969 o r ebanho era constituido de 12.758 ca
begas e tinha a seguinte discriminagao. 

Bovinos ...... .... ........ . ........ . 
Eqtiinos ...................... ... .. . 
Asininos .......... .. . ..... . ... . ... . . 
Muares . . ... . .................. . ... . 
Suinos ........... .. . . .. ...... .. . . . 
Ovinos .................... .. .. .. .. . 
Caprinos ........ . .... . ........ . .. . . 

8 777 
260 

50 
380 

2 081 
290 
920 

Os bovinos representavam 89,7% do valor total, 
vindo a seguir os suinos, que contribuiram com 5,3%. 

A produgao de leite elevou-se a 620 .750 litros, 
no valor de Cr$ 372,5 milhares . 

No mesmo ano, o plan tel avicola era de 3. 974 
cabegas avalia das em Cr$ 17,8 milhares . Produzi
ram-se 8. 900 duzias de ovos ao custo de Cr$ 13,9 mi
lha res. 

Industria 
MERECE registro o parque industrial de Sape onde 
predominam as industrias agucareira e algodoeira. 

No que diz respeito a produgao, o quadro se
guinte demostra o desenvolvimento do Municipio, 
no ano de 1965 : 

ESTA- OPE- VALOR DA 
BELECI- RARIOS PRODUQAO 

CLASSE E MENTOS OCU- EM 1965 
GENEROS DE PADOS 

INDUSTRIAS 
Numeros % s6bre Em 31-12-1965 absolutos 

(Cr$ 1 000) o total 

lndustrias de transfcrma1iio 172 666 3 306 100,0 

Minerais nao metalicas. 7 13 11 0,3 
Mobi liario . . 5 8 11 0,3 
Texti!.. 5 96 157 4,8 
Produtos alimentares. 146 533 3 121 94,4 
Bebidas .. 4 9 3 0,1 
Outras ind(tstr ias .... 5 7 3 0,1 
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Vista pamial da Usina Santa H elena 

Como se observa na tabela, era total o predo
minio dos generos de produtos alimentares. Entre 
os estabelecimentos industria is destacavam-se em 
1969, quanta ao valor da produc;ao, a Companhia 
Agroindustrial Santa Helena (a<;ucar e alcool) e a 
Sociedade Algodoeira do N . Brasileiro (algodao em 
pluma e deriva dos ) . 

Produgao de A<;Ucar e Alcool - 0 Municipio e 
o segundo produtor de ac;ucar e alcool do Estado. 

No trienio 1964-66 a produc;ao de alcool foi de 
1. 178 . 574, 1. 504 . 977 e 1 . 280 .104 litros, r espectiva
IT\ente, sendo que, em 1965, Sape era o maior pro
dutor da Paraiba . Nas safras de 1967/ 68 e 1968/ 69 
for am produzidos 979. 800 e 1 . 503. 200 litros . 

Nas safras de 1964-68 o ac;ucar rendeu: 

Safras 

1964/ 65 
1965/ 66 
1966/ 67 
1967/ 68 
1968/ 69 

Abate de Reses 

Produ9ii.0 
Sacos d e 60 quilos 

241 509 
218 520 
279 902 
285 075 
234 784 

EM 1969, foram abatidos 1.664 bovinos, 839 suinos, 
262 ovinos e 1.464 caprinos, resultando 365 tonela
das de produtos, no valor de Cr$ 940,4 milhares . A 
m aior parcela coube a carne verde de bovina, com 
252 t e 80,4 % do valor. Carne verde de suino, tou
cinho fresco carne verde de caprino, como verde 
de bovina, carne e couro verdes de ovinos, e pele 
verde de caprino completavam os 80,4% restantes . 
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C omercio e Bancos 
EM 1970 a praga comercial era constituida de 5 esta
belecimentos mistos e 146 varejistas. 

0 comercio par vias internas se processa com 
varios municipios e outros estados. No mesmo ana, 
registrou-se exportagao de abacaxi para a Guana
bara, Sao P aulo, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul; e inhame para a Guanabara . 

Quanta ao comercio par vias externas, Sape ex
portou abacaxi para a Argentina e inhame para a 
Inglaterra. 

0 movimento bancario e feito par intermedio do 
Banco do Brasil, cujas contas apresentaram os se
guintes saldos, a te 31 de dezembro de 1968: 

CONTAS 

Caixa ............................. . 
Emprestimos hipotecarios .... .. ... . 
Depositos a vista e a curta prazo . . . 
Depositos a media prazo .. ......... . 

Presta~6o de Servi~os 

205 
7 055 
1 259 

2 

OoNTAM-SE 60 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos entre os quais 3 restaurantes, 36 bares e bote
quins, 10 sal6es de barbeiros, 1 de cabeleireiros, para 
senhoras, 1 pensao e 2 hoteis - o Central e o Sao 
Jose. 

Banco do Brasil 
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Meios de Transportes 
SAPE e cortado pela Rede Ferroviaria do Nordeste, 
atraves da linha tronco norte Recife-Nova Cruz, que 
possui estac;ao no territ6rio municipal. 

No plano rodoviario contam-se a BR-230, asfal
tada; as estaduais PB-1, PB-3 e PB-4 ; e diversas 
municipais . 

Para o transporte aereo os sapeenses utilizam o 
aeroporto de Santa Rita, a 9 km do centro de Joao 
Pessoa. 

As dista ncias de Sape as capitais Federal e Es
tadual e cidades vizinhas sao as seguintes, em tempo 
media, e segundo o meio de transporte: · 

Brasilia-DF, de autom6vel, em 4 dias; 
Joao Pessoa, de autom6vel, via Cruz do Espirito 

Santo, em 50 minutos, pela BR-230, em 1 hora e de 
trem, em 1 hora e 30 minutos. 

Mari, de 6nibus e de trem, em 10 minutos ; 
Mamanguape, de 6nibus, em 1 hora ; 
Pilw·, de autom6vel, em 40 minutos e de trem, 

em 1 hora e 2 minutos ; 
Cruz do Espirito Santo, de trem, em 36 minutos, 

e de autom6vel, em 25 minutos . 
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Existe uma empresa de onibus com linha inter
municipal. Quanta ao numero de veiculos registra
dos na Prefeitura, em 1970, constituia-se de 60 auto
m6veis e j ipes, 4 ani bus, 82 caminh6es, 82 camione
tas e 24 outros veiculos. 

Comunica~oes 

0 SISTEMA de comunicag6es compreende uma agen
cia postal-telegrafica da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telt~grafos, situada no distri to-sede. 

Ha r ede telefonica, a cargo da Companhia Tele 
fonica da Paraiba, operando no sistema de micro
ondas, que mantem ligag6es com outras dos esta 
dos do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. 

Urbaniza~ao 

EDIFICADA numa vasta planicie, a cidade apresenta 
amplas ruas e pragas. Entre os logradouros contam
se 12 avenidas, 47 ruas, 4 pragas e 10 outros sendo 
que 21 sao pavimentados, 72 tern iluminagao domi
ciliar e 20 arborizagao publica. Os predios n a sede 
totalizam 3 . 787. 

Muito aprazivel a praga Joao Pessoa com suas 
imponentes palmeiras, destacando-se ainda a Joao 
ursula e, entre as a rterias, as ruas D . Adauto, Solon 
de Lucena, Epitacio Pessoa, Pedro America, Orcino 
Fernandes, Lourival Lacerda e as avenidas Rio Bran
co, Getulio Vargas, Joao Suassuna e Simplicia Coe
lho . 

0 servigo publico de iluminagao foi inaugurado 
em 1915 estando a cargo da Sociedade Anonima de 
Eletrificaga o da Paraiba (SAELPA) . A voltagem da 
energia distribuida (residencial) e de 220, e freqii€m
cia de 60 ciclos segundo. Em 1970 existiam 1.704 liga 
g6es urbanas. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
0 MuNICiPIO possui dais hospitais, o Regional Dr . 
Sa Andrade, com 40 leitos e a Casa de Saude Sao 
Jose, com 9. 

Disp6e ainda, neste setor, de dais postos de satl 
de, 1 pronto-socorro, 3 medicos, 2 dentistas e 3 far
macias e drogarias . 

Assistencia Social e C ooperativismo 
HA TRES agremiag6es que vem prestando r elevantes 
servigos: Sociedade Sao Vicente de P~,ulo (auxilio 
aos desvalidos) ; Clube das Maes D. Helena Ribeiro 
Coutinho (assistencia a gestante) e Sociedade Bene
ficente Nossa Senhora de Fatima (distribuigao de 
esmolas e generos alimenticios a velhice) . 

0 Municipio possui a Cooperativa Agricola Mista 
de Sape. 
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Matriz N . S .11 da Conceir;tio 

Religiao 
EM 1901 foi construida a Igreja de Nossa Senhora 
da Conceic;ao, cujo templo e atualmente a Matriz 
da Par6quia e em 1919 criou-se a Freguesia, tendo 
como vigario o C6nego Florentino Barbosa. 

Estao sediadas em Sape a Matriz da Par6quia e 
14 capelas , das quais uma no distrito de Sobrado. 

Os templos protestantes sao em numero de tres. 

Ensino Primcirio 
0 CENso Escolar de 1964 acusou a existencia de 12.843 
crianc;as de 0 a 14 anos. Entre as 3. 041 que frequen 
t avam escolas na faixa de 7 a 14 anos, 1.448 r esi
diam em zonas urbana e suburbana . Isto significa 
que , naquelas areas, a taxa de escolaridade alcan
c;ou 76 ,0% (50,2% no Municipio) . 

Ravia, segundo a mesma fonte, 95 profess6ras 
(38 n a area rural) , sendo 11 normalistas (3 n a area 
rural) . 
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Ginasio Estadual 

Centro de FoTmat;tio e T reinamento de Pmtess6res 

Co/egio Comercial D r . Coralio Soares 



G-<upo Esco lar Estadu al Ge?>t:il Lin~ 

Dajos ce 1970 ir:dicam a ~x:i:tenci:s. de 76 es-;a 
b=lecirr_ento- de en.si::w prim§rio com 138 profes:o6-
res e matricula de 4.493 alun.:s. 

Ensinc Medio 
No MESMO ano, funcion :nam os 3egui::1tes educs n
d~rios: Col6gio EstaC:ual de Sapli (gin::;sial e cierrti
f)co) , com ;;O profes<6re.s e 43 6 atunos Col£gio Co
n:ercia: Cori lio Soans CginaEial de comerc:o e te•> 
nico em contabilidade) , com D p:CJfessoces e 124 a-u
ms e eentro de Formacao e: T-reinam '3nto de P~o
fess6reJ de Sape Csupervisao deo ensino primarb) , 
C•)ffi 11 prof:ess6res e 60 aluncs. 

Noa treE estabele:::im~ntos ha:via um total de 1520 
a_unos e 70 profess6res. 

Outros Ensinos 
C SER~co Social de Co::nerc)o. :r_antem es.::ola cue 
ministra, a 100 alunos, cursoE dE ~uliniria, borde-do 
e enfermagem , sob a orienta(}3o j .= 4 p:ofes36res . 
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Diversos Aspectos Culturais 
0 MuNICiPIO con ta com oito bibliotecas, numero este 
que atest a o born g6sto dos sapeenses pela boa lei
tura. 

Entre a de maior acervo destaca-se a AUgusto 
dos Anjos, mantida pela Prefeitura Municipal , com 
2. 452 volumes, vindo a seguir as pertencentes as 
seguintes entidades: Par6quia de N. s.a da Con
cei(.:iio (735) , Monsenhor Odilon Pedrosa (600), Adal
berto Sales de Oliveira ( 400), Ginasio Estadual (356), 
Gindsio Comercial Cord l io Soares (334), Centro de 
Forma(.:iio e Treinamento de Protess6res de Sape 
(3 16 ) e Dr. Edmilson Cunha (251). 

No setor recreativo existe o Cine Sao Luis, com 
496 lugares; duas associag6es desportivo-recreati
vas, o Clube Atletico Sapeense, com 370 s6cios e 
Estrela Clube Recreativo, com 260, e uma desportiva, 
o Conjian9a Esporte Clube, com 50 associados. 

As imagens de televisao de Recife-PE, sao rece
bidas nn Municipio com nitidez. 

Feste jos 
E coMEMORADo, com real brilhantismo, o dia 8 de 
dezembro, consagrado a Nossa Senhora da Concei
<;ao, padroeira da cidade. Sao tambem festej ados, 
dentre outras datas, o 7 de setembro, Natal, Ana 
Novo, carnaval e os tradicionais folguedos juninos . 

Muito rico o fo lclore do Municipio com os boi
do-rei, tambem chamado bumba-meu-boi ou reisa
do, o pastoril, lapinha e c6co-de-roda. 

A banda de musica Santa Cecilia da realce as 
festividades. 

Turismo 
CoMo atragao turistica convem uma visita a casa 
onde nasceu Augusto de Carvalho Rodrigues dos 
Anj os, urn a das mais singulares figuras da poesia 
brasileira, falecido em 1913. Situa-se em terrenos 
hoje pertencen tes a Companhia Agroindustrial San
ta Helena, neste Municipio. Ve-se ainda, plantado 
pelo poeta, urn frondoso pe de tamarino, em cuj a 
sombra se inspirava para escrever seus livros e sone
tos. 

Desperta interesse, pela excelente situagao, a 
queda de agua Pacatuba. Fica na fazenda do mes
mo nome, a 19 km da cidade, a entrada de uma 
compacta m ata constituida de arvores seculares. 
Sao altissimas e seus troncos s6 poderao ser abra
gados por dais ou tres homens. 0 recanto atrai visi
tantes de J oao Pessoa e Recife . 
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Finan~as 
EM 1969 o movimento financeiro foi o seguinte: 

Finangas (Cr$) 

Receita arrecadada 

Uniao - 84 .473,79 (81. 709,86 a tributaria) 
Estado - 2 .454.514,49 0.732.747,49 a tradi

butaria) 
Municipio - 968 .907,31 

Despesa municipal realizada - 1. 129.896,30 

Orgamento municipal aprovado para 1971: 
Receita prevista - 1.170.000,00 (81.000,00 a 

tributaria) 
Despesa fixada - 1.170.000,00 

A Coletoria Esta dual a rrecada apenas no Muni
cipio, e a Federal em Sape e Mari . 

Representa~iio Politico 
A CAMARA de Vereadores, em 1971, era constituida de 
9 edis. Achavam-se inscritos 9.915 eleitores ate 31 
de maio de 1970. 
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FONTES - As injoTma96es divulgadas neste trabalho toram, 
em sua maioTia, tornecidas pelo Agente de Estatistica de Sape, 
Jose Lamartini Lim da Cunha. 

Utilizados, tambem. dados dos aTquivos de documenta9iio 
municipal do /BE e de diversos 6Tgaos do sistema estatistico 

nacional 

ESTA publica9ao jaz par te da serie de monograjias municipais 
organizada p elo D e7Jartamento d e Divulga9iio Estatistica do 
Instituto Bmsi"leiro de Estat i stica. A nota introdut6ria, s6bre 
asp ectos da evolw;:cio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma t entativa visando sintetizar, com adequada sistematiza
QdO ~ elern.entos esparsos ent d ijerentes docu1nentos. Ocorre1n, 
e1n a lgu,n s casas~ divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos e contradiyOes 
veri jicados nas p1·6prias jontes de p esquisa . PoT isso, o IBE 
(ICO!heria com o maior interesse qualqueT colabora.;ao, espe
cia l m ente de histoTiadores e ge6gm[os. 
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Cole~ao de Monografias 
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6.• S~ R I E A 

500 Criciuma , SC 
501 Ribeirao Pr ete , SP (4.• ed.) 
502 Cornelio Proc6 pio, PR 
503 Petroli na, PE 
504 l tumb ia ra, GO 
505 Sape, PB 



Acabou - se de inLpriuLir, aos nove dias do 1nes de no
v e1nbro de 1nil neovecentos e se tenta e u1n, nas ojicinas 
do Serviqo Grtijic~ da Fundaqao JBGE, em L ucas, GB , 
4 801 



MINISTtRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENACIO GERAL 

FUNDACAO IBGE 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATfSTICA 


