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IBGE 
Presidente: Isaac Kerstenetzky 

Diretor-Geral: Eurico de Andrade Neves Borba 
Diretor-Tecnico: Amaro da Costa Monteiro 

DEPARTAMENTO DE DIVULGAC.O.O ESTATiSTICA 
Chefe-Substituto : Mari o Fernandes Paulo 

SETOR DE PUBLICACoES ESTATiSTICAS REGIONAIS 
Chefe : Celia Cortes de Figueiredo Murta 

Texto de Alda l ita de Jesus Barbosa Lima de Medeiros, 

do Setor de Pu b l icac;6es Estatisticas Regiona is 

Griif icos e capa: Setor de Representac;ao Griifica 

Diagramac;ao: SERGRAF 



COLEt;AO DE MONOGRAFIAS N.• 601 

ASPECTOS FfSIGOS - Area: 1.036 km'; altitude da sede: 
160 m; temperaturas em •c: maxima, 37,0; minima, 18,0; 
precipita~;ao pluviometrica anual, 1.280 mm. 

POPULAt;AO RESIDENTE- 51.131 habitantes (Censo de 1970); 
densidade demografica: 49,48 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 22 estabelecimentos industriais, 
46 do comercio atacadista, 466 do varejista, 4 mistos e 65 
de presta~;ao de servi~;os; 6.680 estabelecimentos agropecuci
rios (Censo); 3 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 132 unidades escolares de ensino 
primario comum, 1 de ensino supletivo, 6 de ensino medio, 
3 bibliotecas, 1 tipogratia, 1 cinema, 1 associa~;ao cultural 
e 3 esportivo- recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 40 ruas, 11 avenidas, 14 pra~;as, 5 
jardins, 1 parque e 16 nao especi/icados, 2.195 predtos, 
2.576 liga(!oes eletricas domiciliares, 1.105 tocos de ilumina
{:ao publica, 50 aparelhos telet6nicos; 3 hoteis, 3 pensoes, 
2 boates, 10 restaurantes, 20 bares e botequtns. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 80 leitos, 2 mater
nidades com 49 leitos, 1 posto de saU.de, 1 centro de pueri
cultura; 9 medicos, 5 dentistas, 1 tarmaceutico, 7 enjer
meiros; 4 tarmacias e drogarias. 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Preteitura Municipal em 1973) 
- 164 autom6veis, 84 jipes, 3 6ntbus, 72 caminh6es, 104 
camionetas e 100 vetculos nao espectttcados. 

ORt;AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (mtlhoes de cru;;:eiros) 
- receita prevista e despesa jixada : 4,1. 

REPRESENTAt;AO POLITICA - 14 vereadOres. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

SEGUNDO a tradic;ao, na segunda metade do se
culo XVI, as malocas dos indios Kiriris (habitantes 
das margens dos rios J acare e Piaui-Ac;u), foram 
visitadas par dais sacerdotes da equipe do Padre 
Manoel da Nobrega. Tendo conquistado a amizade 
dos silvicolas, ergueram uma igrejinha a qual bati
zaram de Tapera de Sao Tome, o Apostolo. 

Em carta enderec;ada ao Superior da Ordem e 
datada de 7 de setembro de 1575, o Padre Toloso 
assim se expressava: 

. . . "passando nas barrancas do rio Jac2.re, de
parei-me com uma povoac;ao indigena, bern como 
uma igrejinha que foi dito ter o nome de Tapera de 
Sao Tome, o Apostolo, dais jesuitas cuja catequese 
benfazeja deve-se a Gaspar Lourenc;o e Joiio Salonio 
que viviam nos confins das florestas virgens desta 
terra". 

Tempos depois, violento incen.dio destruiu o po
voado. Os indios sobreviventes foram-se acomodan
do em pequenos aglomerados, na mata proxima. 
Assim, viveram varios anos no lugar ate hoje co
nhecido como "Sitio dos Caboclos". Entretanto, 
apesar de nao mais existir a "Tapera", o local con
tinuou a ser conhecido par esse nome, depois par 
"Taperin.ha" e, finalmente, par "Cruz das Almas dos 
Jesuitas". 0 Monumento que revive os primeiros 
acontecimentos da colonizac;ao do Municipio foi 
construido, sendo solenemente inaugurado a 20 de 
abril de 1972. 

Em seu livro Hist6ria de Sergipe, Oliveira Freire 
relaciona as ten·as requeridas e concedidas em ter
mos de sesmarias. os primeiros requerimentos, data
dos de 5 de maio de 1596, foram as de Gaspar de 
Menezes e Gaspar de Almeida. 0 primeiro, a partir 
da Tapera de Sao Tome, o Apostolo e o segundo, 
mais adiante. Seguiu-os Antonio Gonc;alves de San
tana, que ficou com as terras onde se loca.liza hoje 
a Fazenda Mussurepe. Vieram outros donatarios, 
entre eles Guedes de Melo e Muniz Alves, cujos 
descendentes ainda residem no Municipio. 

Antonio Gonc;alves de Santana foi o fundador 
de Santo Antonio primeiro nucleo populacional de 
Lagarto, onde construiu uma igrejinha, que in.augu
rada em 13 de junho de 1604. recebeu as imagens de 
Santo Antonio e Senhora Santana, homonimos do 
fundador. 

Nos mesmos, surgiram engenhos de ac;ucar e 
foi fomentado o plantio de algodao, milho e feijao . 
0 cultivo da cana-de-ac;ucar e a pecuaria mereceram 
a preferencia dos colonizadores. 

Em 1645, uma epidemia dizimou parte da popu
lac;ao. Os frades do Convento dos Palmares, acor
rendo em auxilio aos doentes, transportaram-nos 
para casas improvisadas na colina do Lagarto. Ma-
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noel das Pratas, urn dos sobreviventes de Santo 
Antonio, resolveu reorganizar o primeiro aglomera
do, unindo-se com essa finalidade, a alguns com
panheiros. Assim comec;ou Lagarto. Casas foram-se 
construindo, tendo entre elas, ao centro, a igrejinha. 
Em uma faixa de terra do Iugar denominado Horta, 
foi fundado, em 1651, o "Convento de Santa Cruz". 
0 sitio foi vendido a Sergio Quartel, em 1916, atraves 
de escritura assinada em nome da Ordem, por seu 
Superior, Frei Barantera. 

Em 8 de setembro de 1679, foi inaugurada a 
Igreja-Matriz e nela entronizada a imagem de Nos
sa Senhora da Piedade. A construc;ao, entretanto, 
so foi concluida em 1831, por Frei Geraldina Loiola, 
que era pedreiro. Padre Pacheco e Monsenhor Dal
tro deram o acabamento final. 

A povoac;ao, que crescia sem ainda ter urn nome, 
era identificada por enorme pedra em forma de 
lagarto (teiu). Os cac;adores marcavam encontro na 
"Pedra do Lagarto". o nome estendeu-se ao povoado, 
que ficava a pequena distancia. 

0 desenvolvimento agricola de Lagarto obri
gava a presenc;a de grande numero de trabalhadore!!. 
os engenhos de ac;ucar, o plantio de algodao, o gado 
criado a solta e, ainda, os artigos fabricados (rede, 
cobertores, roupas para homens e rendas de bilros, 
entre outros) estimulavam o interesse dos mascates 
que negociavam com os habitantes das fazendas e 
sitios. Nas estradas, nao raro, eram eles atacados 
pelos quilombolas, o que motivou a criac;ao do Corpo 
de Infantaria de Ordenanc;a, Lei provincial de 4 de 
dezembro de 1674. 

Para combater os holandeses, que invadiram 
Sergipe e atacaram as propriedades agropecuarias, 
mais dois corpos de tropas foram criados. As tres 
corporac;6es cumpriram fielmente sua missao, recon
duzindo Lagarto a tranqiiilidade. 

Forma~ao Administrativa 
0 DISTRITO de Lagarto foi criado em 1703 e o 
Municipio em 1730. 

Por forc;a da Lei provincial n .o 1.140, de 20 de 
abril de 1880, foram concedidos foros de cidade a 
sede do Municipio de Lagarto, que, nas Divis6es 
Administrativas do Brasil de 1911 e 1933, se comp6e 
de urn so distrito, o de mesmo nome, situac;ao que 
ainda se conserva. 

Forma~ao Judiciaria 
A COMARCA de Lagarto foi criada pela Lei pro
vincial n .o 379, de 9 de maio de 1854, e classificada 
pelos Decretos n.0 s . 1.439, 5.213 e 10~, de 23 de setem
bro de 1854, 1.0 de fevereiro de 1873 e 26 de abril de 
1895, respectivamente. 
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Prefeitura Municipal 

Lagarto e sede de Comarca de 2.a entrancia, 
abrangendo o Termo imico de mesmo nome. 

0 Poder Judiciario e representado por um Juiz 
e um Promotor Publico. Tres advogados militam no 
foro local. 

ASPECTOS FfSICOS 

LAGARTO e, entre os oito Municipios que integram 
a Microrregiii.o do Agreste de Lagarto, o de maior 
superficie: 1.036 quil6metros quadrados. 

Limita-se ao n.orte por Macambira, Sao Domin
gos e Campo do Brito; ao sui par Buquim e Riachao 
do Dantas; a leste por Itaporan.ga d'Ajuda e Salgado 
e a oeste por Simao Dias. 

A sede municipal, a 160 metros de altitude, dista 
68 quil6metros, em linha reta, da Capital do Estado, 
e sua posigao e determinada pelas seguintes coor
denadas geograficas: 10°55'40" de latitude Sui e 
37°42'00" de longitude W.Gr. 

Bastante irrigado, banham-no: OS rios Vaza
Barris, o mais importante, na fronteira com o Mu
nicipio de Campo do Brito; o de Quirino, com nas
centes n.os limites com o Municipio de Itaporanga 
d'Agua e que serve de divisa entre esse Municipio 
e o de Lagarto; o Piaui e o Machado; os riachos 
Oiti, Pombo ou Mandacaru, Flexas e Lagarto, aflu
entes do rio Jacare; Urubutinga, Urubu e Fonte do 
Chico, afluentes do Machado; Barreira e Areias, 
afluentes do Piaui, entre outros. Esses cursos sao 
intermitentes o que, entretanto, nao chega a pre
judicar a populagao rural, porque, gragas a imper
meabilidade das camadas pr6ximas a superficie, o 
Iengol freatico permite a perfuragao de pequenos 
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pogos em quase toda a area municipal. Em alguns 
casos, a agua chega a aflorar, em outros sao neces
sarias perfurag6es que atingem ate 5 metros. Duas 
lagoas se destacam - as de Casuqui e do Boeiro -
e as principais formag6es serranas sao denominadas: 
Oiteiros, cavaleira, Crista! ou do Cao, Boeiro, Cha
pada, Arara, da Picada e Jenipapo. 

Predomina o solo silico-argiloso, com manchas 
do de tipo massape. 

0 clima e salubre e agradavel, chovendo re
gularmente em maio, junho e julho. Em 1974, a 
precipitagao pluviometrica foi de 1.280 mm e a tem
peratura oscilou entre a maxima de 37°C e a minima 
de 18°C. 

Entre as riquezas naturais estao, argila, calcario, 
pedra, crista! de rocha, madeira para construgao e 
lenha para combustive!. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

POR ocasiao do VIII Recenseamento Geral do Bra
sil , realizado em 1.0 de setembro de 1970, contava o 
Municipio 51.131 habitantes. Com essa populagao, 
colocava-se em segundo Iugar entre os 74 municipios 
do Estado, precedido apenas pelo da Capital, com 
183.670. 

Por sexo e grupos de idade, assim estava dis
tribuida a populagao: 

POPULACAO RES!DENTE 
GRUPOS DE !DADE 

Total Hom ens Mulheres 

TOTAL 51 131 25 257 25 874 

De 0 a 4 lJ~OS ... ... .. ..... 8 8l6 4 382 4 434 
De 5 a 9 anos . . ... .. .. . . .. 8 068 3 98.3 4 085 
De 10 a 14 anos ... 6 795 3 401 3 3~4 
De 15 a 19 anos .. 5 960 2 981 2 979 
De 20 a 24 anos . . 4 252 2 091 2 161 
De 25 a 29 anos .. 3 253 1 541 1 712 
De 30 a 34 anos . 2 518 1 275 1 243 
De 35 a 39 anos 2 347 1 077 1 270 
De 40 a 49 anos 3 732 1 835 1 897 
De 50 a 59 anos .. 2 568 1 293 1 270 
De 60 a 69 anos .. 1 756 892 864 
De 70 anos e mais .. 1 026 484 542 
I dade ignorada . . 40 17 23 

Tendo apenas urn distrito - o da sede -, La- · 
garto continuava, em 1970, a concentrar no quadro 
rural a maior parte de sua populagao- 75,2%. Essa 
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predominancia, entretanto, foi 9,8% e 12,5% infe
riores as verificadas em 1960 e 1950, respectivamente. 

Sua densidade demografica era de 49,48 habi
tantes por quil6metro quadrado, contra 44,83 da 
Microrregiao. 

No ultimo decenio intercensitario 1960-1970, a 
populagao do Municipio cresceu 8,7% e a da area 
urbana, 80,4%. Caiu 3,9% a da rural. 

Movimento da Popula~ao 
EM 1974 o Registro Civil acusou 2.499 nascimentos 
(1.409 de anos anteriores) , 376 6bitos (87 de menores 
de 1 ano) e 339 casamentos. 

Nao naturais de Lagarto, encontravam-se 2.922 
pessoas (1.476 homens) , por ocasiao do Recensea
mento de 1970. Desses imigrantes, 1.669 procediam 
de zonas urbanas (810 homens) . 

ASPECTOS ECON6MICOS 

DAS 34.247 pessoas de 10 anos e mais, residentes em 
Lagarto, 15.029 (43,9%) eram economicamente ati
vas. 

Extra~ao Vegetal 
EM 1973 a produgao extrativa vegetal foi avaliada 
em Cr$ 5,5 milhares, cabendo Cr$ 4,4 milhares a 
350 ma de lenha; Cr$ 0,7 milhar a 4,5 toneladas de 
castanha de caju e Cr$ 0,4 milhar a 3 toneladas de 
carvao vegetal. 

Censo Agropecuario 
0 CENSO Agropecuario de 1970 cadastrou 6.680 es
tabelecimentos (80.374 ha) em Lagarto, o que colocou 
o Municipio em 1.0 lugar nesse setor. 
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MUNICfPIOS 

LAGARTO 

Itabaiana 

ESTABELECIMENTOS 

6 680 

Nossa Senhora das Dores 
Itabaianinha . . ...... . . ......... . 

4 817 
4 049 
3 820 
3 580 Riachao do Dantas 



A area total das lavouras, segundo declarac;6es 
de 6.262 estabelecimentos, era de 7.471 hectares, 
sendo que 1.168 ha estavam ocupados com lavouras 
permanentes e 6.304 ha com temporarias. 

Os 6.680 estabelecimentos ocupavam 20.480 pes
soas, havendo em 25 deles 37 tratores. 

Criavam bovinos 1.686 estabelecimentos (36.294 
cabec;as), suinos 604 (1.836 cabec;as) e galinhas 
3.332 (82.541 cabec;as) , destacando-se Lagarto como 
o Municipio mais importante do Estado na criagao 
de bovinos e galinhas. 

Pecuaria 
ANUALMENTE, de 1.0 a 8 de setembro, rea.liza-se 
a Feira de Animais da Regiiio Centro-Sul do Estado, 
contando, em media, com 60 expositores. Alem do 
julgamento dos animais registrados, ha comercio de 
gado mestic;o no Parque Nicolau Almeida e rodeio. 

Seis a sete mil pessoas visitam a Exposic;ao. 
Os animais inscritos pertencem a criadores de Ala
goas, Pernambuco, Paraiba, Bahia e Minas, entre 
outros. 

A criagao de gada se destina a corte e produgao 
de Ieite. 

Em 1974 foram importadas 9.440 cabec;as, para 
engorda e corte. 

Os criadores tern preferencia pelas ragas indu
brasil, mesti c;a e zebu e contam com a assistencia 
de dais veterinaries. Ha 1 Posta de Vacinacao 
Agropecuaria . · 

Agricultura 
IMPORTANTE fonte econ6mica do Municipio, a 
agricultura apresentou em 1973 area colhida de 
11.450 ha, com produc;ao avaliada em Cr$ 26,4 mi
Ih6es, como especifica a tabela a seguir: 

PRODUTOS 
AGRfCOLAS 

Mandioca . .. . 
Fumo-em-folha .. 
Coco-da-baia 
Laranja ... . . . . . .... .. . . . . 
Caju . . . . ..... . 
Batata-doce . . . .... . 
Outros (7 produ tos) 

TOTAL .... ..... . 

Absoluto 
(Cr$ 1 000) 

17 347 
6 999 

468 
419 
406 
300 
433 

26 372 

VALOR 

R elativo 
(% ) 

65,8 
26,5 
1,8 
1,6 
1,5 
1,1 
1,7 

100,0 
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Dentre os princi
pais produtos destaca-
ram-se a mandioca, 
com area colhida de 
6.308 ha e produgao de 
157.700 t; o fumo-em
folha (4.000 ha, 3.000 
t) ; o coco-da-baia (260 
ha, 1.040 mil frutos) ; 
a laranja 092 ha, 5.990 
mil frutos) ; o caju 
(51 ha, 6.'763 mil frutos) 
e a batata-doce (100 
ha, 1.000 t) . 

Quatro agr6nomos 
prestam assistencia aos 
lavradores. 

Ha no Municipio 
urn Posto Agropecuario 

AGRICULTURA 

Valor do produ~ao -1973 

QM ond •oo:o • 
LorOI''J O 

~~~ Fumo t. m folho 0 Ou l ro 1 

l"'k1 
~Coco- do -boio 

e urn Escrit6rio do Servigo de Extensao Rural. 

Industria 
EM 1973 a industria achava-se representada por 
22 estabelecimentos fabris, que ocupavam 161 pes
soas. A produgao foi avaliada em Cr$ 5,0 milh6es. 
A seguir, discriminac;ao dos generos e respectivas 
participag6es: 

GftNEROS DE 
INDUSTRIA 

lndiistrias de Transfor-
ma~ao .... 

?dinerais nao III€talicos 

Metalurgica . 

Produtos J!imentarcs .. 

Outras ind\Jstrias .. 
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I . 
jNUl\lERO PESSOAL 

DE OCUPADO 

I 
ESTA- EJ\'i 

BELEC f- 31-1.2 
ll'iENTOS 

22 161 

5 32 

4 12 

7 57 

6 GO 

VALOR DA 
PRODUCAO 

Absoluto 1Rclati1·o 
(CrS 1 000) (%) 

5 375 100,0 

285 5,3 

197 3,7 

3 189 59,3 

1 704 31,7 





Os estabelecimen-
tos eram os segulntes: 
Jose Felix Sobrinho 
(cafe moido), A. car
vallio & Cia. Ltda. e 
Temistocles Bispo dos 
Santos (fuba de mi
lho), Silvana Santiago 
dos Santos (colch6es), 
Jose Antonio da Sil
va (madeira) , Ivanildo 
Leonardo dos Santos e 
Faustino Barbosa de 
Andrade (paes, biscoi
tos, confeitos, etc.), Jo
se de Souza Andrade, 
Cecilia Luiz de Andra
de e Joao Nascimento 

INDUSTRIA 

Valor do produ~Cio-1973 

Ooutra' 

(bicas, ralos etc.), Osmundo Ribeiro da Cruz, Pedro 
Bispo Filho, Manoel Marcolino Bispo e Jose Costa 
Silva (paralelepipedos), Manoel Araujo Montalvao 
Oadrilhos), Jose de Oliveira Viana (port6es de fer
ro), Jose Milton dos Santos (manteiga), Manoel Te
les dos Santos, Paulo Francisco dos Santos (pedra 
britada), Jose Antonio de Carvalho Irmao (prensas 
de madeira) e Henrique Barbosa de Oliveira (ma
deira), Pedro Bernardo de Araujo (pedra britada) . 

Duas novas e importantes industrias tiveram 
suas atividades iniciadas em 1972: a Plastil (sacos 
plasticos) e a Panificadora e Pastelaria Doce Lar 
Ltda. (massas e doces) . 

Gado Abatido 
NO MATADOURO Municipal foram abatidos, em 
1974, 4.610 bovinos, 2.350 suinos, 1.145 ovinos e 1.032 
caprinos. Os produtos pesaram 1.164 toneladas, no 
valor de Cr$ 2,9 milh6es. A distribuigao era a se
guinte: 

QUANTI-
VALOR 

PRODUTOS DADE 
(t) Absoluto I Relati,-o 

(Cr$ 1 000) (%) 

Carne verde de bovino .. 853 2 305 85,9 
Carne verde de sui no .. 82 168 6,3 
Toucinho fresco .. 58 108 4,0 
Carne verde de ovino .. 17 34 1,3 
Couro verde de bovino 140 35 1,3 
Carne verde de capr'ino 12 25 0,9 
Outroa (4 produtoo) ... 4 7 0,3 

TOTAL 1 166 2 682 100,0 
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Comercio 
DE GRANDE importancia o comercio municipal, com 
466 estabelecimentos varejistas, 46 atacadistas e 4 
mistos. 

0 comercio por vias internas registrou o se
guinte movimento em 1974: 

VALOR 
MERCADO RIA DESTI NO 
EXPORT ADA Absoluto I R el"tivo 

(Cr$ 1 000) (%) 

Gado bovino. Aracaju e Recife 15 848 50,2 

Manteiga Aracaju 7 500 23,8 

Furno em corda Norte do Pais 7 000 22,2 

Farinba de mandioca .. . Aracaju 860 2,7 

Laranja .. .. ... ... . . ... Recife e S.~Ivador 360 1,1 

TOTAL ··· ··· · · · · ·· 31 568 100,0 

A exportac;ao de bovinos totalizou 11.320 cabe
c;as e a de laranjas 26.000 centos. Quanto ao fumo 
em corda, manteiga e farinha de mandioca, as 
quantidades foram as seguintes (em toneladas): 
1.810, 330 e 215, respectivamente. 

No mesmo ano, importaram-se de Minas Gerais 
e da Bahia 9.440 bovinos, no valor de Cr$ 6,5 mi
lh6es. Houve, tambem, importac;ao de milho e feijao, 
de Poc;o Verde (SE), e aparelhos eletrodomesticos, 
tecidos, material de construc;ao e produtos farma
cfmticos do Rio de Janeiro (RJ) e de Sao Paulo. 

Prestac;ao de Servic;os 
ENTRE os estabelecimentos de prestac;ao de servic;os 
figuram 10 restaurantes, 20 bares e botequins, 29 
sal6es de barbeiros, 4 sal6es de cabeleireiros para 
senhoras e 2 boates. 

Hospedagem 
0 ROSENDO Palace Hotel, dispondo de 40 aparta
mentos, o Hotel Vit6ria, de 18 quartos, e o Sao Jorge, 
de 9 quartos, oferecem conforto e alimentac;ao sa
dia. 0 mesmo acontece com as 3 pens6es registradas. 
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Bancos 
HA agencias de 3 estabelecimentos de crectito : do 
Banco do Brasil, do Banco do Estado de Sergipe e 
do BRADESCO. 

A Camara de Compensac;ao de Cheques regis
trou o seguinte movimento em 1974 (11 meses ) : 
n.0 de cheques - 17.416, no valor de Cr$ 41,7 mi
lh6es. 

Ha 1 cooperativa de credito. 

Transportes 
LAGARTO e servido p.or 3 rodovias estaduais, todas 
asfaltadas: SE-101, SE-205 e SE-223 e por diversas 
rodovias municipais. 

Sediada em Lagarto, a Empresa Nossa Senhora 
de Fatima mantem linhas interestaduais e intermu
nicipais. 

RODOVIA ESTADUAL 
FERROVIA 

Sao OS seguintes OS tempos medios (horas) gas
tos entre Lagarto e a Capital Federa.l, Capital Esta
dual e outros municipios: Brasilia, 37:30; A.racaju, 
1:30; Macambira, 2:30; Sao Domingos, 2:45; Campo 
do Brito, 2:30; Itaporanga d'Ajuda, 0:35; Salgado, 
0:20 ; Buquim, 0:45; Riachao do Dantas, 0:30 e Simfio 
Dias, 0:25. 

Sediadas em outros municipios, ha as empre
sas Rodoviaria Sergipe Ltda., e Senhor do Bonfim 
que estabelecem ligac;6es com Lagarto. 

Registrados na Prefeitura, encontravam-se, em 
1973, 527 veiculos motorizados: 164 autom6veis, 84 
jipes, 3 6nibus, 104 camionetas, 72 caminh6es e 100 
nao especificados. 
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Comunica~oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
(ECT) mantem uma agencia postal-telegrafica na 
sede municipal. 

As ligag6es telefonicas sao feitas atraves da 
Empresa TELERGIPE que, em 1974, contava com 50 
aparelhos instalados. 

Sao nitidamente recebidos os programas de te
levisao transmitidos pela TV -Sergipe, canal 4, de 
Sergipe, e TV -Aratu, Canal 4, da Bahia. 

Ha 1 cinema: o Gloria, para 950 espectadores. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~iio 

A AREA urbana e formada por 87 logradouros pu
blicos (11 avenidas, 40 ruas, 14 pragas, 5 jardins, 1 
parque e 16 nao especificados), nos quais se distri
buem 2.195 predios. 

Ha 55 logradouros pavimentados, 87 com ilumi
nagao domiciliar, 59 com rede de abastecimento de 
agua e 5 com arborizagao. Contam-se 1.105 focos de 
iluminagao publica. 

Entre os logradouros, destacam-se as pragas da 
Piedade e Dr. Filomeno Hora, as ruas Dr. Laudelino 
Freire e Lupicino Barros e as avenidas Presidente 
Vargas e Coronel Francisco Garcez. 

0 servigo de abastecimento de agua esta apare
lhado para atender a cerca de 14.000 habitantes. 
Suas obras foram planejadas e executadas pelo De
partamento Nacional de Obras Contra as Secas, 

Pra~;a Dr. Filomeno Hora 
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estando sob a responsabilidade do DESO sua manu
tengao e exploragao. Contam-se 1.323 predios ligados 
a rede de abastecimento de agua. 

A energia eletrica e fornecida pela CHESF e 
distribuida pela Prefeitura, com voltagem de 120 e 
frequencia de 60 ciclos. Sao em numero de 2.576 
os prectios com ligagao. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
LAGARTO conta com os servigos medico-hospitala
res do Hospital Nossa Senhora da Conceigao (clinica 
geral, com 80 leitos), fundado por Monsenhor Joao 
Batista de Carvalho Daltro, e de 2 maternidades: 
Zacarias Junior (25 Ieitos) e Monsenhor Daltro (24). 

0 Posta de Saude e o Centro de Puericultura 
complementam o atendimento medico atraves de 
ambulat6rios. 

Prestam servigos profissionais 9 medicos, 5 den
tistas, 1 farmaceutico e 7 enfermeiros. 

Ha 4 farmacias e drogarias. 
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Assistencia Social 
A ASSOCIAQ.AO do Hospital Nossa Senhora da Con
ceic;:ao, a Sociedade de Assistencia a Infancia e a 
Adolescencia Monsenhor Daltro, a Associac;:ao de 
Protec;:ao a Maternidade e a Infancia de Lagarto e 
a Sociedade do Asilo dos Pobres de Santo Antonio 
sao as organizac;:6es que prestam assistencia social 
aos municipes. 



lgreja Matriz 

Religiao 
A ALTA religiosidade da populac;ao de Lagarto se 
manifesta no fato de que apenas 10 pessoas se de
clararam sem religiao (Censo de 1970). Os cat6licos 
constituiam 98,5%. 

Por Decreta Episcopal de 11 de dezembro de 
1679, foi Lagarto elevado a Freguesia, sob a invoca
gao de Nossa Senhora da Piedade da Pedra do La
garto. Em conseqiiencia, passou a contar, entre seus 
habitantes, com o Padre Caetano Silva da Nativi
dade, secular nomeado pelo Bispo de Jacobina. 

0 culto cat6lico e ministrado nas Igreja.s de 
Nossa Senhora da Piedade e de Nossa Senhora do 
Rosario e o protestante, no Templo Presbiteriano, 
no Adventista do 7.o Dia .e no da Assembleia de Deus. 
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ASPECTOS CULTURAl$ 

Alfabetiza~ao 

DAS 42.315 pessoas de 5 anos e mais, residentes em 
Lagarto quando da realizac;ao do Censo de 1970, 
37,1% eram alfabetizadas, como, por grupos de idade 
e localizac;ao, exp6e a tabela: 

PESSOAS ALFABETIZADAS 

GRUPOS DE IDADF 
Total Quadro Quadro 

urbano rural 

TOTAL.. ........ .. ..... .. 15 703 7 270 B 433 

De 5 a 9 anos . . . ... .. ... .. . 1 665 913 752 
De 10 a 14 anos . . . ...... . .. . . 3 091 1 352 1 739 
De 15 a 19 anos . .. . . . .. . . .. 2 937 1 246 1 691 
De 20 a 24 :mos .... .. .. .. .... 1 934 892 1 042 
De 25 a 29 anos .. .. .... ...... 1 321 572 749 
De 30 a 39 anos . ....... .. . 2 052 877 1 175 
De 40 a 49 anos .. . .. .. . ... . . 1 339 6Z9 710 
De 50 a 59 anos . ... . . . . . . .. .. 752 403 349 
De 60 a 69 anos ....... . . . .. .. 404 253 151 
De 70 anos e mais . ..... . .. .. 192 124 68 
Ida.de ignorada . ..... . . . . . . . . . . 16 9 7 

Ensino de 1.0 e 2.0 Graus 
EM 1974 o ensino de 1.0 e 2.o graus era ministrado 
em 139 unidades escolares: 132, em que funciona
vam as classes do antigo primario geral; 6, as do 
ensino medio e 1, do supletivo. No inicio do ano 
letivo, matricularam-se 8.607 alunos, achando-se o 
corpo docente constituido de 301 professores. 

Dentre os estabelecimentos destacam-se o Co
legio Comercial Laudelino Freire, que man.tem cursos 
ginasial, comercial e de tecnico de administrac;ao, 
o Ginasio Nossa Senhora da Piedade (ginasial e 
normal) e o Ginasio Nossa senhora da Salete (gi
nasial e primario). 

Funciona tambem o Instituto Lagartense de 
Cultura, que prepara alunos para exames de madu
reza, no qual se matricularam 86 alunos em 1974, sob 
a orien.tac;ao de 6 professores. 

Bibliotecas 
MANTIDA pela Prefeitura Municipal, . a Biblioteca 
Popular de Lagarto tern acervo de 3.901 volumes; 
pelo Ginasio Nossa Senhora da Piedade, a Pio XII, 
3.999; e pela Igreja Matriz, a Padre Possidonio Ro
cha, 680. 

Ha 1 tipografia. 
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EsUdio Dr. Paulo Barreto de Menezes 

Associa~oes 

FUNDADA em 1921, a Filarm6nica Lira Popular 
(associac;ao cultural) conta com 100 associados em 
seu quadro. De caniter recreative, a Associac;ao Atle
tica de Lagarto, fundada em 1957, e a Associac;ao 
Atletica Banco do Brasil, em 1964, contam com 410 e 
50 associados, respectivamente. 0 Lagarto Esporte 
Clube (associac;ao desportiva) foi fundado em 1955, 
contando, atualmente, com 360 associados. 

Turismo 
:E ATRAQAO turistica a riqueza folc16rica de Lagar
to, manifestada atraves de: 

Reisado- danc;a dramatica popular que tern carac
teristicas especiais em Sergipe, onde Manoel Car
reiro criou evoluc;6es, cantigas, personagens e ves
timentas peculiares, entre os quais se destacam o 
"Bailado das Flores", a "Ingazeira" e outros. Manoel 
Carreiro teve seguidores e discipulos: Zeca da Sinha
zinha, Otacilio Barbeiro, Messias de Dede, que 
emprestaram grac;a e perfeic;ao aos espetaculos. 0 
criador do reisado em Sergipe esteve por varias 
vezes em Lagarto, razao por que esses festejos do 
Municipio sao dos mais apreciados. Neles, o ponto 
culminante e a questao dos partidos: duas bandei
ras - uma verde e outra vermelha. As figuras sao 
divididas em filas, provocan.do o interesse dos pre
sentes, que manifestam suas preferencias; 

Encomendas das Almas - realizada nas quartas e 
sextas-feiras da quaresma. 0 cortejo e formado em 
frente a uma igreja e ha visitac;ao de sete igrejas, 
capelas ou cemiterios. 0 encerramento tern lugar a 
meia-noite, no ponto de partida. Em cada estac;ao, 
o cantico as almas, acompanhado de orquestra. A 
cerim6nia e revestida do mais alto espirito de res
pei to e am or; 
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Traieiras - grupo de senhoras e moc;as que fazem 
evoluc;6es ao ritmo de atabaques, sanfonas, reco
recos, viol6es, etc. As evoluc;6es, acenos de maos e o 
colorido dos turbantes oferecem maravilhoso espeta
culo; 

Parafusos - tern sua origem nos mocambos e nos 
quilombos. Os personagens se apresentam com o 
rosto coberto de tabatinga ou de qualquer tinta 
branca. Usam turbantes e vestem-se com uma serie 
de anaguas que dao a ideia de parafusos na ocasiao 
das danc;as. Ha urn porta-estandarte fantasiado de 
indio, urn grupo de sanfoneiros e diversos instru
mentos de batucada; 

Lambe-sujo - grupos de rapazes lambuzados de 
melado saem no 2.0 domingo de agosto, relembrando 
as lutas dos escravos fugitivos para nao serem al
canc;ados pelos capitaes-do-mato; 

Festa do fumo - realizada por ocasHio do destala
mento das folhas de fumo, tarefa que e acompa
nhada de cfmticos de grande beleza; 

Folguedo de Sao Gon<;alo - o protetor dos viuvos. 
Ouvem-se pandeiros, cavaquinhos, enquanto os dan
c;arinos, por tres dias, fazem evoluc;6es diante do 
Santo, coberto de fitas; 

Batalhao de taipa de casa - mutirao realizado com 
a finalidade de levantar as paredes de uma casa e 
que tern lugar em noite de lua. Dezenas de mulheres, 
carregando pates de agua, enquanto os homens com 
enxadas e picaretas cavam a terra. 0 trabalho dura 
uma noite ou urn dia. A noiva do dono do casebre 
e objeto de trovas. A recompensa se da no dia do 
Casamento, quando e OferecidO 0 Vinho de jenipapo; 

Cangaceiros - retrospecto do grupo de Lampiao e 
suas fac;anhas pelo Nordeste. 0 grupo foi organi
zado por Jose Padeiro e e considerado altamente 
expressivo; 

Vaquejada - espetaculo da derrubada do boi, em 
bela estadio, com acomodac;ao para milhares de pes
soas; 

Grupo do Terreno - apresentac;ao de espetaculos 
folcl6ricos nos quais sao utilizados gaitas e zabumbas 
especificos. Alcanc;aram grande sucesso na Semana 
Folcl6rica realizada em Salvador, on de Terreno e 
seu Terno de zabumba foram aplaudidos de pe; 

Marujada, festas de Sao Joao, Natal e os tradicionais 
forr6s e outros. 

Digno de visita e o monumento que constitui 
Marco da Fundac;ao da Cidade, em Santo AntOnio, 
distante 6 km da atual sede municipal. 
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ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLITICOS 

ENTRE as reparti~t6es publicas sediadas em Lagar
to, contam-se a Estar;ao Arrecadadora Estadual, a 
Delegacia de Policia, a Delegacia do Servir;o Militar, 
o Centro de Supervisao Estadual, a Divisao de Edu
car;ao e Assistencia Social e a Agencia de Coleta, 
6rgao do IBGE. 

Camara de Vereadores e Biblioteca Popular 

Finan~as Publicas 
EM 1974 a UnHio arrecadou Cr$ 1.704,1 milhares, o 
Estado, Cr$ 5,0 milhoes, e o Municipio, Cr$ 2,9 mi
lhoes, tendo a Prefeitura realizado despesas no mes
mo montante. 

0 orr;amento municipal para 1975 previa receita 
de Cr$ 4,1 milhoes e fixava igual despesa. 

0 Posta da Receita Federal arrecada, tambem, 
em Por;o verde, Riachao do Dantas, Salgado e Simao 
Dias. 

Representa~ao Politico 
0 LEGISLATIVO Municipal compoe-se de 14 edis. 
Em 1974 elevava-se a 12.630 o numero de eleitores 
inscritos. 

Ha 1 Cart6rio da Justir;a Eleitoral. 
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FONTES 
AS INFORMA(:OES divulgadas neste trabalho toram, em sua 
maioria, jornecidas pelo Cheje da Agencia d e Coleta de Lagarto, 
Carlos de Araujo. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentat;iio 
municipal do IBGE, d e diversos 6rgiios do sistema estatistico 
nacional e do traba lho de pesqu is a realizado pelo jornalista 
Adalberto Fonseca. 

Acabou-se d e imprimir, aos vinte e nove dias do mes de outubro 

de mil no,;ecentos e setenta e cinco, nas oticinas do Servit;o 

GriL[ico do I BGE, A v . Brasil , 15671. Rio de Janeiro, RJ. 
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