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'-: ASPECTOS FiSICOS - Area: 219 km' 
(1959!; altitude: 3 rn; temperatura media 
em °C : das maximas, 28,7; das minimas, 
23,6 ; precipitar;iiio anual: 1 935,0 mm. 

POPULAQAO - 798 086 habitantes (estima
tiva do Labomt6rio de Estatistica do CNE 
para 1960). 

'" ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrias de 
transtormar;ao. 

,' ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - Em 
31-Xll -1958: 23 bancos nacionais (9 matri
zes e 14 agenciasJ, 1 casa bancaria e 3 
bancos estrangeircs . 

VE!CULOS REGISTRADOS rna Prejeitura 
MunicipalJ - 6 396 autorn6veis e 605 cami
nh6es . 

ASPECTOS U RBANOS (sed e) - 68 650 liga
r;6es eletricas, 6 300 aparelhos telef6nicos, 
15 hoteis, 25 pens6es, 46 cinemas e 1 teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA rsede J - 35 estabe
lecimentos com 4 765 Zeitos e 497 medicos 
em atividade r1957 1. 

ASPECTOS CULTURAIS- 287 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 82 secundcirio, 18 comercial, 14 nor
mal, 3 universidades e 6 escolas de ensino 
superior; 27 tipograjias, 24 livrarias, 5 bi
bliotecas com mais de 10 000 volumes, 4 jor
nais e 4 radioemissoras. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1959 (mi
lh"ares de cruzeiros! -· receita total pre
v ista : 877 015; receita tribu tciria: 7 32 160; 
despesa tixada: 874 348 . 

REPRESENTACAO POL!TICA - 25 verea
dores em exerci cio. 

Diretoria de DocumentaGao e DivulgaGao 
do CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

N o coM:Ec;;o, alguns pescadores e homens do 
mar se estabeleceram na estreita pon;ao 

de terra, que vinha de Olinda e se alargava 
para as bandas do extrema sui ; alguns arma
zens para recolher os ac;ucares; uma pequena 
ermida, sob invocac;ao de urn santo amigo das 
gentes do mar - Sao Telmo. 0 Recife co
mec;ou assim. 

Mais tarde, os pesados veleiros, que preci
savam de refrescar em aguas bern abrigadas, 
livres da agitac;ao do ancorad cJUro de Olinda, 
buscaram a sombra dos arrecifes, que se er
guiam ao sul. Assim surgiu o Recife, em fun
gao do velho ancoradouro, especie de largo 
canal situado entre os arrecifes de arenito e 
a peninsula, onde se misturavam as aguas do 
mar e as dos dois rios - o Capibaribe e o 
Beberibe. 

Construiram-se, deiPois, alguns fortes 
- o do Mar, o de Sao Jorge e o do Born Jesus, 
que, mais t.arde, em 1561, defende-riam o Recife 
contra o ataque dos piratas franceses, aquiHes 
que deixaram gravada numa da.s pedras do 
arrecife: "Le monde va de pis en pis". 

Mas, somente em 1630, quando a humilde 
povoac;ao se estendera ate a ilha dos Navios, 
na confluencia dos dois rios, e ja apresentava 
a igreja que os frades franciscanos ali haviam 
erguido, dar-se-ia a grande invasao holandesa, 
empreendida p.or urna esquadra de 56 navios, 
comandada por Henry Cornell Lonck. 

Abria-se urn dos capitulos mais movimen
tados, vivos e her6icos da hist6ria do Recife . 
Defendido por Matias de Albuquerque , ocupa
do pelos holandeses, governado pelo conde Joao 
Mauricio de Nassau, o Recife nunca foi sub
jugado de todo. Nem mesmo no brilhante go
verna de Mauricio de Nassau, que dotou 
a terra de amplos jardins e palacios, pro
moveu a vinda de homens ilustres como 
Marcgraf, botanico ; Franz Post e Eckout, pin
tares; Clalitz, ge6grafo; Plante, latinista e 
poeta; Piso, naturalista, dando, enfim, o maior 
lustre a Mauritzstad, nome conferido ao Recife 
em honra a Nassau. 

Joao Fernandes Vieira, Andre Vidal de 
Negreiros, Filipe Camarao e Henrique Dias 
sao OS principais her6is da Restaurac;ao Per
nambucana, movimento em que culminava a 
surda hostilidade e resistencia continua contra 
os dominadores. Na Campina do Taborda, per-
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nambucanos e holandeses, depois das duas me
moraveis batalhas dos montes Guararapes, 
assinam a capitulac:;ao no dia 23 de janeiro 
de 1654. Durara 24 anos o dominio holandes. 

Ap6s a Restaurac;ao, o Recife entra em 
periodo de intenso desenvolvimento, facilitado 
pelas trocas comerciais atraves do seu porto. 
Disto resulta grave rivalidade com Olinda, 
cujo desfecho vern a ser o conflito que passou 
a hist6ria com a denominacao de Guerra dos 
Mascates . Era a revolta dos~ nobres de Olinda 
contra os portugueses do Recife, ciosos da ele
vagao de seu povoado a categoria de Vila, me
diante a instalaga.o do pelourinho, em 1710. 
Nessa movimentada luta surgiu o sargento
-mor Bernardo Vieira de Melo, com a sua 
proposta da instaurac:;ao de uma Republica, 
na capitania, "ad instar" da de Veneza, talvez 
a primeira tentativa de implantagao do regime 
republicano na America. Sufocada a rebeliao, 
o pelourinho e reerguido e .o Recife perma
nece como Vila. 

A cidade marca o seu progresso com a ins
talagao de uma Alfandega, a construgao de 
varias pontes, a execugao de aterros, que ga
nham novas superficies uteis as terras ala
gadas. 

Em 1817, rebenta no Recife uma revoluc;ao 
de carater republicano e nativista. Os names 
de Domingos Teot6nio, Manuel Correia de 
Araujo, Domingos Jose Martins, Pedro de Sou
sa Tenorio, Jose de Barros Lima e outros estao 
na boca de todos. 0 movimento, porem, e 
dominado e urn governo desp6tico e instituido, 
tendo a frente Luis do Rego Barreto. Mais 
tarde, a 26 de outubro, o governador portugues 
e suas tropas embarcam para Portugal; tropas 
de alem-mar nao mais de.sembarcariam no 
Recife. Pernambuco, assim, tornava-.se inde
pendente antes do Grito do Ipiranga . 

0 Recife e elevado a categoria de Cidade, 
no dia 5 de dezembro de 1823. No ana .seguinte, 
rebenta outra revoluc:;ao de carater republi
cano, que passou a hist6ria sob o nome de 
Confederar;;ao do Equador. Dentre os her6is 
desse movimento destaca-se frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca, que foi fuzilado a 13 de 
janeiro de 1825 . 

Em 1827, o Recife passa a ser capital da 
provincia. Dais movimentos revolucionarios, a 
setembrizada e a abrilada, em 1831 e 1832, res
pectivamente, sao logo dominados. 

Em 1838, assume o governo da provincia 
Francisco do Rego Barros, posteriormente Con-
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Jangadas de torna-pescaria na praia do Pina 

de da Boa Vista, cuja administragao foi assi
nalada por notaveis melhoramen tos urbanos. 
Duas grandes realizag6es datam desse perio
do: a constru<;ao do palacio do Governo e a 
do primitivo Teatrc Santa Isabel, obra do en
genheiro frances Louis Leger Vauthier, que o 
Conde fizera vir de Paris, de onde vieram, 
tambem, outros tecnicos. Cais, estradas, pon
tes, abastecimento de agua, uma Reparti<;ao 
de Obras Publicas, foram algumas das ta
refas empreendidas por Francisco do Rego 
Barros. Esse brilhante periodo da vida do Re
cife foi pertubado, todavia, pela Revolur.;ao 
Praieira, irrompida em 1848 e organizada pelo 
partido liberal, composto dos "praieiros". 
Chefes principais: Pedro Ivo, Joao Roma, Nu
ne-s Machado - este ultimo morto bravamen
te em combate. 

0 Recife entra, entiio, numa fase de ace
lerado progress a. Em 1892 verifica-se a auto
nomia do Municipio. A cidade come<;a a am
pliar-se, iniciando-se, em 1907, a execuc;ao do 
grande e modelar plano de saneamento, conce
bido pelo higienista Saturnino de Brito. 

Em 1911, e eleito governador de Pernam
buco o general Dantas Barreto, depois de um 
serio movimento popular, que visava a libertar 
o Estado da politic a en tao dominante. Abre-se 
um novo periodo de des en volvimen to urbana. 
Datam dai a instalacao do servico de abasteci
mento de agua, os bondes eletricos, os melho-
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ramentos do porto, renovacao do bairro do 
Recife, a construc;ao de avenidas, etc. 

Podem ser citados, ainda, como governos · 
que trouxeram vivo progresso ao Recife, o de 
Sergio Loreto. com o seu prefeito Antonio de 
G6is, e o de Agamenon Magalhaes, durante o 
Estado Novo, com o prefeito Antonio de Novais 
Filho. 

Convem acentuar que, em virtude mesmo 
de sua posic;ao como centro economico e cul
tural de maior importancia, Recife foi escolhi
da para sede da Superintendencia do De.sen
volvimento Economico do Nordeste (SUDENE). 

0 PORTO DO RECIFE E 

SEU MOVIMRNTO 

0 PO'{ TO do Recife e dos mais bem eq_ uipados 
do Pais, oferecendo, por sua posi<;ao geo

grafica, v<mtagen.s excepcionais aos navios que 
atravessam o Atlantica Sul. Apesar dos peque
nos portos de Cabedelo, ao norte, e Macei6, ao 
sul, e urn verdadeiro porto de regiao, par on
de se movimenta grande volume de carga, 
proveniente do interior de Pernambuco e dos 
Estados vizinhos. 

0 Recife sempre viveu e progrediu a sam
bra de seu porto. Em func.ao das atividades 
do velho ancoradouro, a cidade surgiu e ainda 
hoje e praticamente atraves do seu porto que 

Beira de Rio - Desenho de Aloisio Magalhaes 

-----------
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Cais do Capibaribe 

se desenvolve, apesar do crescente movimento 
do trafego rodoviario, entre o Recife e o sul 
do Pais, pel a estrada BR-4. 

0 porto do Recife situa-se a 1 094 milhas 
de distancia do Rio de Janeiro e disp6e de 
3 271 metros de cais acostaveis, que atingem 
de 2,50 a 10,0 m de profundidade em ma
re.s minimas. Conta com dezessete armazens, 
providos de guindastes e pontes rolantes, 
uma cabrea com capacidade de 60 to
neladas, 20 quilometros de estrada de fer
ro, locomotvas. uma grande rebocador, com 
for<~ a de 1 250 HP, provido de instala<;oes para 
socorro em alto mar, extintor de incendios, es
gotamento de por6es, esta<;ao radiotelegrafi
ca, etc. 

Atualmente. a Base Naval do Recife esta 
realizando grandes obras na extremidade norte 
do cais, cabendo a administra<;ao do porto 
a constru<;ao de um Iongo trecho de modo que 
sera assegurado, entre outras vantagens, 
o acesso a bacia interna dos rios Capibaribe e 
Beberibe, do que resultara mais intenso mo
vimen to portuario. 

0 porto do Recife disp6e de urn Servi<;o 
de Estatistica. Documenta<;ao e Divulga<;ao, ao 
qual cabe o registro da vida do porto, a reali
zacao de estudos. conferencias e cursos, a pu
blicacao de informes acerca de seu funciona
mento, alem do levantamento estatistico de 
todas as suas atividades. 

0 confronto da tonelagem de registro dos 
navios entrados evidencia a posi<;ao atual do 
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I~;~eja de Slio :>edre 

H : c::ife como o ~o porto d e m&ior movimento 
nn:-itimo no Pais, depois de te- ocu):ado o 3.0 

l~i:ir, posto que cedeu, em :956. a sa:vador. 

ANO! 

I!J IS. 
1!1-1!1. 
1!150 
JD.j t 
IB52 
1!).\:l. 
1!10 -L 
! !) .),). 

I ~ I :l(i 
Jq;)j 

1!)51; 

TONELAGEM JE REGISTRJ OOS NAVIO~ ENTRADOS 
11 JOJ t' 

Santos Rio ~le ~- Salvador I 
Jane1ro 

-- ~~: --~~ J ~ - l ! l2 il 
Jf) 55;! II S5 } .Lb~ 
II 11:!!1 IZ OH; :~ 2.JI-" 
11 o~:{ 1:2 2.1 1 :z !JO:{ j 
1:! 1.15 1:3 2:F :3 2\JO I 
];{ 277 J:3 .5/ J ;{ 'if\1 ! 
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] ;{,) Iii 12 !1/ ; ;~t)fT i 
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I 

'arana- I Rio 
'Wit-~~-i:_ ~ _j_ Grande 

1 rn 
I :l 17 
I -J:H 
I 50.1 
:2 \Hi!l 
:2 -!Oi 
2 OSl 
l ();):{1 

I !H::;I 
2 O:l:l 
:! :!5.1 

1 ; .t:~ 
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I ~12 
I \H).) 
2 2Xl; 
2 :~GS 
2 (j;)!J 
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2 -114 
2 4-lfl 
2 80!i 
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Quanto ao movimento de mercadorias em
barcadas e desembarcadas no comercio exte
rior, o porto do Recife, em 1958, foi superado 
pelos de Rio Grande e Salvador, colocando-se 
em 6.o lugar: 

QUANTI DADE DE MERCA DORIAS EXPORTADAS E 
IM PORTADAS, NO COMERCIO EXTERI OR 

ANOS 
(toneladas) 

Santos Rio de Salvador Recife Vit6ria Parana- Rio 
Janeiro guii Grande 

·---- - -·-- - - - - - - - ----- - --- - - - · 

1!138 . 3 25!} 472 3 302 299 25 1 01 3 376 !J7i 95 792 123 522 203 459 
H/3!1 .. 3 ~~ I 866 3 245 3H 2H3:l t ~32 928 9 1 7 13 129 581 176 395 
1!1~ 0 . . 2 7~2 5 14 2 835 131 218 856 408 389 77 487 11 5 139 137 279 
1941. 2 615 976 2 950 086 270 8 16 297 6~8 145 613 H 6 386 107 081 
1942 .. I 772 462 2 265 86 1 196 297 235 068 9 1 872 120 695 93 803 
1943 . . I 985 33 1 2 322 654 234 352 284 898 95 274 99 982 153 522 
1944 . 2 496 924 2 120 147 221 280 338 003 141 775 88 778 23 1 265 
1945 . . 2 86 1 047 2 515 850 227 026 335 893 177 115 73 757 151 202 
1946. 3 56 1 067 2 717 943 272 398 383 542 11 8 224 107 511 284 995 
1!147 . . 3 9.11 201 3 485 252 302 331 67!1 270 262 048 168 766 379 488 
1948 . 3 808 603 3 860 783 306 780 9 14 957 510 446 161 985 304 623 
1!14!1 . . 3 857 577 3 6260 11 383 048 648 716 558 623 216 290 349 086 
19.50 .. 4 453 738 4 045 961 387 551 75.5 768 782 088 3 16 317 512 258 
1951 . 5 680 676 4 392 915 375 190 948 495 I 403 355 465 326 657 134 
1952 . 55620 11 4 298 781 360 937 863 560 1 622 285 515 041 829 335 
1953 .. 5 75 1 165 4 503 133 340 989 981 285 I 537 713 60 1 102 681 805 
1954 6 629 406 4 867 410 372 04 6 I 0 10 147 I 671 601 464 922 763 372 
1955 7 528 109 5 056 753 326 583 I 092 847 2 464 215 40 1 225 845 421 
1956 . 7 856 251 5 023 024 354 745 772 105 2 566 907 434 300 886 934 
1957 .. 7 143 620 5 069 902 41 9 957 970 .>2 1 3 204 968 418 166 949 289 
1!58 .. 7 849 556 4 754 404 I 575 402 I 032 733 3 546 68~ 5 10 266 1 250 095 

Basilica da Penha - Desenho de Jacob Kopel Rissin 
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Como se ve, as tranaf::rrm::n::oes p rofundas 
por que passa a econo:uia braJJeira s~ refle
tem n a p erda da posi~i: o tr3. C:.idcr:al do Re~ife 
como o 3° n6rto do PaiE em :]uantidade de 
mercadorias · embarca6Es e c~sembarcada.s. 
Primeiro, o de Vit6ria, atn;ves ja expork;ao 
de minerios de ferro, des~o ~Ju-.o para o 4.0 Iu
gar; posteriorrnente a 1855 . os p c•rtos do Rio 
Grande e Salvador Iograra:u su:)era-lo. 

0 RECIFE INDUSTPJAL 

A CAPITAL pernambucan 1. f1g ua em pJs i ~ao 
de destaque entre os oaic::res cent.ns in

dustriais do Pais. Em 1S57, •) val·Jr da sua pro
du<;ao industrial atin~:u 8179 milh6es de 
cruzeiros. Para avaliar a impOlt.ancia que re
presenta este valor tenilll-s:! em ''i~ta qt;.e, c.)e-

Pra~a Maciel Pinheiro: <- foote e a Matriz d;o. 
Boa l'i !:ta 
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sar de referir-se a urn s6 Municipio, ele supera 
o da produGiiO industrial de 17 Unidades da 
FederaGao, consideradas separadamente. Em 
todo o Norte e Nordeste nenhuma Unidade da 
FederaGaO apresenta maior valor de produGiio 
industrial. 

0 Municipio contribuiu com 46% do valor 
da produgao industrial do Estado de que e 
Capital. 

Avalia-se em 25% sabre o total das pessoas 
ativas, de 10 anos e mais, no Recife, o contin
gente das que tern ocupaga.o principal nas in
dustrias de transforma<;ao. Esta alta percen
tagem ja demonstra, por si s6, o grau de in
dustrializaGii-o do Municipio. 

A tabela a seguir permite verificar a 
participaGiio dos diversos grupos de industria 
em relagao ao total (dados referentes a 1957) 

CLASSES DE INDUSTRIAS 

lrLdt.ist.rias t·x1ratiYa.s 
Produtos minrrai,; 
Produtos Yegetai:--. 

Cons tru~fio civil (:2 .I 

Servi<"os indu:-t riais d(' utilidadP ptib\i('a 

TOTAL GERAL. 

NUmero 
de 

estabele
cimentos 

infor
mantes 

:ns 

· I~ 
~0 

.5 

:{5 
:w 
II 
2 
r, 

:w 
17 

II 
:JO 
Ill 
I 

11 

380 

0per3.rios 
ocupados 
em 1957 
(media 
mensa II 

:~/ 

:17 

23 !J7H 

~I fl 
·1,\5 
12:l 

IIi 

5K 
:wu 
7:~-1 

2\12 
-lfi 

I i\1 
I :20;) 

10 :Jsu 

1 IS~ 

2 SIS 
820 
5:-::z 
(/:1-1 
:21 i 

Valor da 
producao(1) 
(Cr$ 1 000) 

120 
120 

s li.5 IH 

•l:lG ois 
~so :l50 

25 022 

1G :ws 
11 n:w 
5~ RIG 

1.53 ~U2 
212 703 
22 206 
5:) 16.5 

S.S:J o:r1 
i55 2:HJ 

;)20 27S 
2 500 772 

452 !J:Jfi 
\Iii) o:Jn 
2:37 3Sii 
fi:l :141 

24 016 8 178 567 

NOTA_ - (J~ dados Je:o:;LL talwla se rei'L~rem a cstabt·k·c irnentos apcnm; 
com 5 ou llHlls pessoas . 

( I) IrH·IusiYc rl'l"rita Jlrovenit'JJt(' de ''scrvi~·os iudu:-;triai:-: !Jrc;.;tados 
a tcrcciros". - (2 l ():-; dado:-; da r·!as:-;e "Cous tru~·;\o r·ivi!" S(,JillC'Htc si:o 
apresrntados para n <' OIJ ,ilmto do Estado. 
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As industrias preuominante<; sao as de 
·'produtos alimentares", "textil" e "quimica e 
farmaceutica", que , em conjunto, abrangem 
63% do valor total da industria. 

0 Recife e o 4° centro de industria textil 
.om t::>do o Pais. 

Municipios Valor d a Produ~iio 

(Cr$ 1 000 000) 

Sao Paulo (SP) . . . . . . . 24 381 
Distrito Federal (DF) 5 043 
Sorocaba ( SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 095 
RECIFE .. ....... .. .. . .. .. . .. • . . . 
Petr6polls 
Americana 

(RJ) 
I, SP) ... . .... . . . . . 

1 755 
1 568 
1 248 

:Estes dados referem-se a 1957 e r epresen
tam resultados da apurac;ao do Registro In
dustrial. 

Outrossim, e o 4.0 centro de industria de 
produtos alimentares em todo o Pais (dados 
do Registro Industrial, referentes a 1957) : 

Municipios 

Sao Paulo (SP) 
Dist rito F eder a l (DF) 
Santos (SP ) 
RECIFE (PE) 

Santo Andre (SP ) .. . . .. . . .. . . . 
Porto Aleg re (RS) ... . . . . . . . 
Campos (RJ) ............ .. 

Valor da Produ~iio 

(CrS 1 000 000) 

18 288 
9 473 
2 941 
2 531 
2 524 

2 336 

2 138 

Finalmente, o Recife e o 8.0 centro de in
dustria quimica e farmaceutica, em todo o 
Pais (dados do Registro Industrial, referentes 
a 1957) : 

Municipios 

Sao Paulo (SP) 
Distrito Federal (DF) 
Cubatao (SP) 
Santo Andre (SP) .. 
Mau:i. (SP) 

Sao Caetano do Sui (SP) 

Valor d a Produ~iio 

(CrS 1 000 000) 

16 198 
11 959 

8 693 
4 272 

4 103 
2 271 

Rio Grande (RS) 1 674 
RECIFE (PE) 883 
S. Francisco do Conde (BA ) 836 
Porto Aleg re (RS) 667 
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A Assembleia Legislativa e, it direita, o Colegio 
Estadual de Pernambuco 

0 Recife distingue-se, portanto, como urn 
dos maiores centws fabricantes de bens de 
consumo existentes no Pais. 

0 paroue industrial recifens2 carece. po
rem, de maior expansao das industrias de base. 

Existem grande.s firmas i.ndustriais, t6das 
com valor de produc;:ao anual superior a 100 
milhoes de cruzeiros, algumas ultrapassando 
o nivel de 500 milhoes. 

Firmas - Produtos 

Cotonlficio Othon Bezerra de Mello S.A. (fabrlcas: 
Cel. Othon Eezerra de Melo. Amallta e Anita) -
Fios e tecldos 

Cotonificio da Torre S. A. - Tecidos 
Gran des Moinhos do Brasil S. A. - Farlnha de trigo. 

frtrelo e ray6es 
Companhia de Cigarros Sousa Cruz - Cigarros 
Sociedade Al~':ocloeira do Nordeste Brasileiro 6leos. 

sab6es e adubos 
Companhla Produtos Pilar s. A. - Biscoitos, bolachas 

e tnassas 
Tecelagen1 de Secla e Algod:lo de Pernamb1lCO S.A. -

Tecidos 
Sociedade de Moagens do Recife Ltd a. - Cafe e milho 

~11o!dos, condilnentos e sacos de papel 
AEn10n(a Innaos S. A. - 61eos, glicerina e sab6es 
r:ompanhia AnUlrtica Paulista - Indl1stria Brasileira 

de Bebidas e Conexos - Cervejas e refrigerantes 

As firmas discriminadas contribuem, em 
con.iunto. cc.m cerca de 50% do valor total da 
produc;:ao fabril do Municipio. 

:E de ressaltar a ceramica artistica que se 
produz no Recife, em quantidade e qualidade 
aprecia veis. 
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3.° CENTRO POPULACIONAL 

DO PAiS 

A POPULACAO do Recife e estimada em 
798 086 hab1tantes para 1960, o que 

representa quase 20% da de todo o Estado 
de Pernambuco. Sup era as do.s Estados do 
Amazonas e Mato Grosso, consideradas separa
damente, e e quase igual a do Estado de Ser
gipe . Na lista dos 2 631 municipios brasileiros 
s6 e ultrapassada pelas Capitais do Estado 
de Sao Paulo e da Federacao . 0 numero de 
brancos niio ultrapassa de 5_0% , e o de estran
geiros e naturalizados, de 1% . 98% da popu
lagao concentra-se na cidade (quadros urbana 
e suburbano do distrito-sede) . 

0 Recife apresenta-se com a mais alta 
densidade demografica ent re todas as Capitais 
das Unidade.s da Federac.ao: 3 351 hab/km', 
contra os 2 588 hab/km' da Capital Federal e 
os 2 081 hab/km" da Capital pauEsta. Sua po
pulagiio cre.sce mais rapidamente que a das 
outras Capitais do Nordeste, excegao feita para 
Natal. 0 crescimento e, porem, mais imigrat6-
rio, 76% (que natural, 24%), sendo que 
este ultimo se apresenta em nivel bastante 
baixo relativamente a outras Capitais: Rio de 
Janeiro, DF, 29%; Sao Paulo, 27%; Salva
dor, 29%; Porto Alegre, 28%; Belo Hori
zonte , 30%; Fortaleza, 37%, Belem, 71%. 

Sem canl.ter oficial, apenas como base para 
estudos, apresenta-.se, a seguir, a populagiio 
pre.sente do Recife, estimada para o periodo 
compreendido entre 1941 e 1960: 

1941 353 314 !951 535 801 

1942 368 403 1952 558 752 

1943 383 073 1953 582 686 

1944 399 481 1954 607 645 

1945 416 593 1955 633 673 

1946 434 437 1956 674 821 

1947 453 046 1957 690 710 

1948 472 452 1958 718 640 

1949 492 689 1959 765 305 

1950 513 793 1960 798 086 

A 9 de fevereiro de 1942, o Recife perdeu 
o distrito de Fernando de Noronha, que passou 
a constituir urn Territ6rio Federal, por forc.a 
do Decreta-Lei n.0 4 102. Nessa oportunidade, 
a populagiio do novo Territ6rio niio atingia 
nem 0,5% da populagiio total do Municipio. 
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l.a PRAl;A COM.ERCIAL DO 

NORTR F, NORDESTE 

E M 1958 o giro comercial do Recife (total 
de tadas as vendas mercantis realizadas no 

Municipio! e estimado em 31,9 bilh6es de cru
zeiros, contra os 43,2 bilh6es correspondentes 
ao Estado de Pernambuco e os 173,3 bilh6es 
referentes as Unidades da Federa9ao que 
comp6em o Norte e Nordeste do Pais. Quer 
dizer, na Capital pernambucana se vende 
tres vezes mais que em todos os municipios 
do Estado. 

Outrossim, o movimento bancario do Re
cife, em 1958, atingiam as seguintes percenta
gens sabre o Estado: 

CONTAS 

EmprC.stimos e n) c/(' . 
E mprCst.imos em t.it.ulos t..lestnntados 
Empn~stimnR hipot('C':irios .. 

D('p{J~ito~ 
A Yi:;ta P a t:urto prazo. 
A prazo . . 

Cai:xa em llln<'da torr<' ll lf' . . 

SALDOS EM 31-XII-1958 

Pernambuco I Recife 

Cr$ 1 000 000 

-t 0!1!-;,1 
5 ~18,1 

6fi,5 

7 IS.\,0 
I 112,5 

:) 567.~ 

·I B:JU,G 
65,2 

fi iU2 ,5 
I O·lli,:l 

12 1,:1 j 

I 

1/.' 

" 

SI,O 
StJ,:! 
!18,0 

!l:l,3 
9~.0 

78,3 

Praticamente, tada a movimentacao ban
caria de Pernambuco concentra-se na Capital 
do Estado. 

0 movimento banca:cio do Recife apresen
ta-se com alta percentagem sabre o con
junto do movimento bancario de todo o Norte 
e Nordeste. 

CONTAS 

Empr{·stirnos em c'r.: 
Emprl·stimos PJ!l titulo::- de~contados 
ErnprCstimos hipotP t'~·lrio:-: . 

Depci -:itos 
A vista. e a em to prazo .. 
:\ prazo . 

SALDOS EM 31-XII-1958 

Norte e i 
Nordeste 1 

Recife 

Cr$ 1 000 000 

11 !i2fi,(i 
15 ~10,0 

147.~ 

I G !>73,!1 ! 
:~ .)72,6 . 

;j 51i7.~ 

~ ~:J!J,Ii 
05,2 

fi 70:l, .1 
I 046,:1 

30,7 
31,8 
4~. I 

:m,4 
2n,3 
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0 Recife situa-se entre as clnco maiores 
prac;as bancarias do Pais: 

Distrito Federal ..... . 
Sao Paulo (Capital) 
Belo Hori~·onte ..... . 
Porto Alegre ......... . 
RECIFE ..... . . .. ..... . 

Emprestimos Depositos 
(Cr$ 1 000 000) 

139 194,4 
93 779,6 
14 024 ,1 
11 382,6 
8 472,6 

150 710,3 
79 267,5 
10 535,1 

7 302,0 
7 748,9 

Operam no Municipio os seguinte.s estabe
lecimentos: Banco do Bras] S.A.; Banco Au
xiJiar do Comerc:o S. A. ; Banco Comercio e 
Industria de Pernambuco S .A.; Banco Comer
cia e Industria de Sao Paulo; Banco de Cre
dito Real de Minas Gerais S.A.; Banco Fran
ces e Brasileir.o S .A.; Banco Frances e Italia
no para a America do Sui S. A . ; Banco Hipo
tecario e Agricola do Estado de Minas Gerais 
S.A.; Banco Hipotecario Lar Brasileiro S.A.; 
Banco Industrial de Pernambuco S.A . ; Ban
co Irmaos Guimaraes S . A. ; Banco da La
voura de Minas Gerais S.A.; Banco Mercan
til de Pernambuco S . A.; Banco Mineiro da 
ProdU<;ao S. A.; Banco Nacional de Minas Ge
rais; Banco Nacional do Norte S.A.; Banco 
Nacional de Pernambuco S.A . ; Banco do Nor
deste do Brasil S.A . ; Banco do Povo S .A . ; 
Banco de Credito Real de Pernambuco S.A.; 
Banco Magalhaes Franco S. A. ; Banco Ultra
marino Brasileiro S.A.; The First National 
City Bank of New York; Bank .of London & 
Sourth America Limited; The Royal Bank of 
Canada e Casa Bancaria Pernambucana Ltda. 

GRANDE CENTRO DE ATRA(:AO 

CULTURAL 

0 RECIFE e sede de tres universidades -
a Universidade do Recife , a Universidade 

Rural de Pernambuco e a Universidade Cat6-
lica de Pernambuco - , po.ssuindo, ainda, esta
belecimentos isolados de ensino superior. 

Anualmente acorrem centenas de estu
dantes de outros Estados, em busca de ma
tricula nas universidades e nos colegios da 
Capital pernambucana . 

0 ensino primario fundamental comum 
c~ntava , em 1957, 287 unidades escolares, onde 
se matricularam 47 308 alunos. :Este efetivo 
represen ta 7% da populac;ao total estimada do 
Municipio. A percentagem mostra-se baixa em 
confronto com outros centros urbanos. 
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Telhados - Desenho de Luis Jardim 

Em 1959, havia 83 unidades escolares de 
ensino secundario, 15 de industrial, 17 de co
mercia!, 15 de normal e 1 de agricola. 

As matriculas no inicio do ana letiv.o atin
giam 24 774 alunos no ensino secundario, 843 
no industrial, 3 181 no comercial, 1 476 no nor
mal e 23 no agricola. 

A Universidade do Recife compreende os 
seguin tes esta belecimen tos: Cur so de Bibliote
conomia; Escola de Belas-Artes de Pernam
buco; Escola de Engenharia de Pernambuco; 
Escola de Quimica de Pernambuco; Faculdade 
de Cii'mcias Econ6micas de Pernambuco; Fa
culdade de Direito; Faculdade de Filosofia de 
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Pernambuco; Faculdade de Filosofia de Recife; 
Faculdade de Medicina, Farmacia, Odontologia 
e Enfermagem; Instituto de Fisiologia e Nu
trigao; e Instituto de Geologia. 

A Universidade Cat6lica de Pernambuco 
compreende a E.scola Politecnica de Pernam
buco, a Faculdade de Ciencias Econ6micas e 
a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
Manuel da Nobrega. 

A Universidade Rural de Pernambuco e 
formada pela Escola Superior de Agricultura 
e a Escola Superior de Veterinaria. 

Os e.stabelecimentos isolados de ensino su
perior sao OS seguintes: Escola de Educagao 
Fisica de Pernambuco, Escola de Enfermagem 
N. S. das Gragas, Escola de Enfermagem do 
Recife, Escola de Servigo Social de Pernam
buco, Faculdade de Ciencias Mecticas de Per
nambuco e Faculdade de Odontologia de Per
nambuco. 

ASPECTOS URBANOS E 

CULTURAIS 

A s coNSTRuc;6Es urbanas c.ontinuam a pro
cessar-se em ritmo acentuado. Em mi

lhares de m', a area de piso das construg6es 
licenciadas tern sido a seguinte: 

1953 .. ..... .. ...... 88 
1954 ·· ···· · ···· ·· ···· 188 

1955 ... . . .. . . ... 197 

1956 220 

1957 198 * 
1958 .. ........... 352 

Dados referentes a sete meses. 

Cais do Porto - Desenho de Sansao Castelo Branco 
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Ordem Terceira do Carmo 

0 val Jr das transcnc;oes de transmiss6es 
de L1:cvei~. por compra e venda urogrediu cern 
cert•J LCel'"ramento llO ultimo triEmio (em mi
lh6es de cruzeiros! : 

lll53 
t954 
1955 
t956 

1957 
1958 

245 
250 
196 
297 

341 
380 

0 cor:sumo de energia eletrica nao apre
senta :tltffac;6e.s de relevo (em 1 000 000 kWhl: 

:..95:: 

~95E 

2.957 

195E 

Consumo 
total 

152 

175 
188 
207 

Consumo particular 
como f6r<;a motriz 

70 

83 
87 
91 
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Tenha-se em vista que, indiretamente, o 
consumo particular de energia eletrica como 
f6rt;a motriz reflete o desenvolvimento da ati
vidade fabril . A serie mostra-se muito regular. 

0 servi<;o de abastecimento d 'agua atende 
a mais de 40 000 domicilios, o de esgotos a 
18 000 predios, o de telefones a 6 300 aparelhos, 
o de eletricidade a cerca de 70 000 liga<;oes. 
Os logradouros publicos pavimentados siio cal
<;ados com paralelepipedos e asfalto, em partes 
quase iguais, havendo pequena area com cal
<;amento de outros tipos . 

0 transporte urban·O e feito principalmen
te em 6nibus e parte menor em lotaqoes. Os 
bonde.s estiio sendo abolidos, havendo muito 
poucos em circulaqao. 

A Prefeitura Municipal registra perto de 
7 000 autom6veis e pouco mais de 600 cami
nhoes. 

Ha tres jornais matutinos - "Jornal do 
Comercio", "Diario de Pernambuco" e "F6lha 
do Povo" - e urn vespertino - "Diario da 
Noite". 

Existem qua tro radioemissoras: "Radio 
Jornal do Comercio", "Radio Clube de Per
nambuco", "Radio Tamandare" e "Radio Con
tinental". Com estudios no Recife e instala
<;6es fora do perimetro da cidade, ha, ainda, 
·'Radio Olinda" e "Radio Paulista". Em breve, 
estarao em funcionamento duas esta<;oes de 
televisiio. 

Cais do Apolo - Desenho de Manuel Bandeira 
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Claustro 

Entre as bibliotecas, d:stacam-.se a Biblio
teca da Faculdade de Direito da Universidade 
do Recife Cmais de 60 000 volumes), a Biblio
teca do Gabinete Portugues de Leitura ( 38 000 
volumes) , a Biblioteca Publica do Estado 
(19 300 volumes), a Bibl:ioteca do Instituto 

Arqueol6gico, Hist6rico e Geografico de Per
nambuco (16 576 volumes) e a Biblioteca Pro
fessor Met6dio Maranhao, da Faculdade de Fi
losofia de Pernambuco (1~ 282 volumes) . Con
tam-.se, ainda, 20 bibliotec.J.s com mais de 3 000 
volumes. A Prefe:tura Mu:licipal mantem uma 
rede de Bibliotecas Popu: ares, com cerca de 
10 000 volumes. 

0 numero de livrarias e de 24 e 0 de tipo
grafias, 27. 

Funcionam 46 cinema.o e dois teatro.s - o 
Santa Isabel, tradicional, construido em 1850 
por Vauthier. e o Marrocos, teatro de emer
gencia, do artista Barreto Junior. 
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Na cidade, ainda se destacam o Horta Zoo
botanico, o Museu do Estado, o Instituto Ar
queol6gico, Hist6rico e Geogn'tfico de Pernam
buco, a fonte da Pra<;a lVIc.ciel Pinheiro e rts 
ruinas do antigo forte do Brum e o das Cinco 
Pontas. 

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPIT ALAR 

H AVIA, em 1957, 35 estabelecimentos de assis
tEmcia mectico-hospitalar no Recife 1 con

tra urn total de 80 existentes em todo o Esta
dol : 15 de clinica geral e 20 de clinica espe
cializada. 

0 numero de leitos atingia 4 765 unidades, 
dos quais 1 213 de clinica geral. 

N estes est a belecimen tos, encon tra vam -sr
em atividade 497 medicos, ou seja, 14 por esta
belecimen to e 1,4 por 10 leitos. 

Entre os grandes hospitais citam-se o Real 
Hospital Portugue.s de Beneficencia, o Hospi
tal D. Pedro II e o Hospital Barao de Lucena. 

ME/OS DE HOSPEDAGEM 

A CIDADE do Recife ainda nao dispoe, na 
realidade, de uma rede de estabelecimen-· 

tos hoteleiros compativel com a importancia 
turistica da Capital do Estac.o mais progressis
ta do Nordeste. Existem, entretanto, alguns 
hoteis de categoria, entre os quais vale ci
tar: o "Grande Hotel do Recife", a margem 
do Capibaribe, o "Boa Viagem", localizado na 
praia do mesmo nome, o "Guararapes", na 

Telhados - Desenho de Aloisio Magalhiies 

. ------·-----
---:-c-·-:_:_--:_::.:_-===--~ · ---=---==--'---~~-=----~=~ 
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Cais de Sanb Rita - Desenho d e Manuel nande ira 

Rua Mat ias de Albuquerque s/n, o "Nassau" . 
na Rua Larga do Rosario, 253 , e o "Sao Do
mingos". Em c.onjunto, h a na metr6pole per
nambucana cerca de 15 hoteis principais e 25 
pensoes , com capacidade , respectivamente, de 
2 000 e 800 h 6spedes. 

0 AEROPORTO DO RECIFR 

E M m ovimen to de passageiros e Superado. 
no Pais , pelos de Salvad or, Pampulha, 

Santos Dumont , Sao Paulo, Curi t iba , Londrina 
e Porto Alegre. 

Em movimento de carga, sua posigao e 
ainda mais favoravel, s6 perdendo terreno 
para os aeroportos de Belem, Santos Dumont, 
Sao Paulo e Porto Alegre. 

0 trafego aero-com e-rcial, em 1959, teve o 
seguinte movimento: 

Avi6es 
P ousos 
D ecolagens 

P assageiros transpor tados 
Ernbarcados 
Desembarcados 
Em transito 

Ca rga (t) 

Carregada 
Descarregada 

Correia (kg) 
Carregado 

Descarregado 

9 863 
9 890 

125 357 
122 295 
107 479 

3 684 
3 653 

114 288 
145 591 
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FIIVAN(:AS PUBLICAS 

0 MuNrciPro do Recife arrecadou, em 1958, 
679 420 milhares de cruzeiros. Em 1957, 

a arrecadacao foi de 597 632, contra os 703 455 
milha res que correspondem ao conjunto de to
dos os demais municipios do Estado. 

Alias, a arrecada t;:ii.o do Municipio da Ca
pita l pernambucana e superior a arrecadacao 
de cada urn dos E.stados do Norte e Nordeste, 
com excecii.o do Ceara. 

Ressalta , assim, o potencial econ6mico do 
Recife. 0 Governo do Municipio, porem, e o 
que menos arrecada n a Capital: 

Prefeitura 
Governo Esta dual 
UnHio 

Arrecada 9ao 
em 1956 

(Cr$ I 000) 

431 192 
965 241 

I 632 1591 

0 total da arrecadac;ao, nas tres 6rbitas 
do Governo ascende a 3 028 592 milhares de 

Bas ilica de N. S. do Carma - Descnho de :\llanur l 
Uand e ira 
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I 0 

Igre.ia d e S. Teresa - Desenho de :\tanuel Ba ndeira 

cruzeiros, que constjtuem , de fato, o poder fi
nancciro da Capital pern ambucG.na. 

A renda tributa ri a a bra nge 570 604 mi
lhares de cruzeiros. dentre os 679 420 milhares 
da arrecadac;ao total do Municipio do Recife 
<1958). 

0 des2nvolvimento geral das fin an c;a.s mu
nicipais t ern sido o seguinte: 

ANOS 

l !J;l-1 
\ !1!").:) 
l !l:)l i 
B1;Ji 
P I .~ S 

l q;j!l j ( )f(,'.,:l lll l 'li! U I 

FINAN(,:AS (Cr '\ 1 OC0 1 

Receita arre cadada 

Total Trihut fi ria 

2-":! :~ I fi :! : : ~ '.! :! 7 
:{ -1:) .j K-1 :)1 ;) : : :~ ;) 

-1:11 1!1:! :~w J ~I: ; 
;j ~ l/ 1):\:! !)O'i :;1 1." 
r; ;q 1:20 :i'il l 1:0 -l 
,lo\ 7/ ()] ;) / :~2 IJ :O I 

Despe sa 
realizada 

:!XI :1117 
:-;~;, ; I I~ II 
It: I :! ~ I ; : 

r;n;) 1• 1• 1 

J:\1 .:-) ; 1:! 
;..;; I :; I.' 

Saldo ou 
' 'deficit" 

<Ia ba ! an~o 

I 00 / ., I !) 1:-: 
:n Jil l 
fi "i 111 1 
I Ii :t2:! 

+ ., (i fj/ 

Como se ob~erva . os g randes desequilibrios 
financeiros t endem a desaparecer. 

NOTAS PARA 0 TURISTA 

0 RECIFE.. j a se tem dito , e um encanto para o 
turis ta inteligente . Nii.o e uma cidade, co

mo acentua o escritor Gilberta Freyre, que se 
entregue facil ao viajante : "seu melhor encan-
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to consiste em deixar-se conquistar aos pou
cos". :E preciso descobrir-lhe devagar os moti
vos de atra<;ao, a sua riqueza hist6rica, turisti
ca e artistica, o fascinio de smt paisagem, sem 
o arroubo de grandes massas, antes firmado na 
simplicidade das suas linr.as. Nao e, na ver
dade, o arranjo complicaclo das perspectivas 
grandiosas que cia beleza tipica a paisagem 
do Recife, e antes a simplicidade do conjunto, 
a linha quase pura clas suas praias, a sime
tria clo coqueiral, certo arranjo buc6lico dos 
seus arred.ores, com as estradas ensombradas 
pelas velhas mangueiras e jaqueiras. 

Mesmo quanto aos seus monumentos, as 
suas igrejas, por exemplo, o que impressiona 
nao e, decert.o, a riqueza do conjunto, mas 
a homogeneiclade e o equilibria cle seus ele
mentos dccorativos. 

Tra<;os inconfundiveis na paisagem do 
Recife sao os rios: o Beberibe e o Capibaribe, 
este ultimo dividido e subclividido em inume
ros bra<;os que envolvem a cidacle, ao contra
rio de outros rios brasileiros, que passam a 
margem clos nucleos urbancs - 0 Amazonas, o 
Guaiba, o Potengi e outros, - sem, propria
mente, se incorporarem a fisionomia urbana. 
No Recife, nao. 0 rio esta em t6da parte, as
segurando perspectivas seclutoras, trazendo ate 
dentro da cidade o s6pro quente do Atlantica. 

As suas praias - a C.o Pina, a de Boa 
Viagem ou as humildes praias situadas nas 
proximidades do Porto clo Recife - sao ou
tr.os elementos paisagistico.s de grande valia. 

Ponte Santa Isabel - Desenho de Bartolomeu de Castro 

--· 
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Aos olhos do habitante de outras latitudes 
brasileiras, as areias alvas ,- o mar intei
ramente verde, - que tanto .impressionou 
o escritor Andre Siegfried, - os coque-irais, que 
bordam todo .o litoral, o arrecife de arenito 
que corre ao Iongo da praia, emergindo aqui e 
ali, sao acess6rios que com poem o quadro, cuj o 
movimento e dado pela presenga das pitores
cas jangadas, das pesadas barcagas, das lan
chas a vela, que asseguram as trocas comer
ciais entre o Recife e os pequenos portos do 
litoral de Pernambuco. 

0 visitante interessado em entrar em con
tato com a paisagem e com o povo da cidade 
deve ler urn livro original do soci6logo Gilberto 
Freyre : Guia Prci.tico, Hist6rico e Sentimental 
da Cidade do Recife e, tambem, do mesmo au
tor, o Pequeno Guia da Cidade do Recife, que 
abre a Lista Telef6nica Oficial, edigao de 1959. 
Urn outro volume de uteis informag6es acerca 
do Recife e o Guia Informativo do Recife, or
ganizado por Sousa Barros, que conteyn a 

localizagao dos logradouros publicos e encer
ra urn completo roteiro turistic.o, com ex
curs6es de varios tipos, organizadas de acordo 
com o tempo de que pode dispor o viajante. 
E mais urn trabalho recente , do ge6grafo Ta
deu Rocha, intitulado Roteiros do Recife . Ou
tros elementos informativos podem ser ob
tidos no Departamento de Documenta<;ao e 
Cultura, cujo endere<;o e: Edificio Bancarios, 
Avenida Guararapes, 131, 9.0 pavimento, Re
cife, PE, uma vez que esse Departamento tem 
a seu cargo o fomento as atividades turisticas 
no Recife, trabalhando em conexao com o 
Conselho Municipal de Turismo. Varios guias 
para excurs6es no Recife e arrectores tem 
sido editados pelo Departamento de Documen. 
ta<;ao e Cultura, o qual esta a dis
posi<;ao dos tur:stas ,para quaisquer informa
g6es gratuitas do genero. 0 DDC forne
ce fotografias, dados, elementos informativos 
em torno de atividades industriais , comerciais 
e culturais encarregando-se, ainda , de pesqui
sas que visem ao maior conhecimento da ci
dade. 

0 Recife disp6e, outrossim , de urn Museu, 
situado na Avenida Rui Barbosa, onde o visi
tante tera uma ·excelente visao de conjunto 
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ace rca da hist6ria da cidade. Ins tala do numa 
antiga e opulenta residencia, cujo pitoresco 
aspecto ja aparecia no curiosa album de gra
vuras do alemao F. H. Carls, que andou fixando 
o Recife de 1878, o Museu oferece material su
ficiente para uma viagem sentimental atraves 
do passado da regiao. Reliquias de guerra, lem
bramgas do periodo de escravidao, das lutas 
contra os batavos, m6veis pitorescos, j6'as, 
moedas, leques, quadros, armas, palanquins, 
instrumentos do culto negro, canh6es da epoca 
holandesa e dos tempos coloniais, tudo evoca 
urn passado cheio de heroismo, de sofrimento, 
d2 vida mascula. 0 visitante nao deixara, cer
tamente, de observar os trabalhos de Teles 
Junior: quadros a 6leo valiosissimos, dispu
tados pelos "connoisseurs", os quais fixam to do 
o colorido especial de nossa vegeta<;ao batida 
pelo sol ou reproduzem o movimento das vagas 
e o ondular dos coqueiros caracteristicos do 
litoral dessa regiao. Outra sala que merece 
visita demorada e a das velhas gravuras ho
landesas. 

0 Instituto Arqueol6g:co, Hist6rico e Geo
grafico de Pernambuco, situado na Rua do 
Hospicio, bern no centro da cidade, possui 
valioso material acerca do passado da regia.o. 
Uma visita ao Instituto e outra ao Museu de 
Arte Popular, que esta situado dentro do Zoo
botanico de Dois Irmaos. darao ao vis:tante 
excelentes informag6es acerca da hist6ria do 
Recife e das express6es mais tipicas da arte 
do povo. 

Algumas igrejas podem ser citadas como 
legitimos monumentos de arte religiosa. Por 
exemplo : a Conceigao dos Militares, que, alem 
das belissimas obras de talha dourada, apre
senta curiosas pinturas no f6rro do c6ro, 
fixando uma das batalhas travadas nos 
montes Guararapes. A igreja de Sao Pedro 
dos Clerigos, recentemente restaurada pela 
Diretoria do Patrim6nio Hist6rico e Artist.ico 
Nacional, e outra que merece demorada visita 
do turista: 0 portico e urn conjunt.o de ex
traordinaria beleza; as pinturas internas, de
vidas a Joao de Deus Sepulveda, sao conside
radas de grande valia, merecendo referencias 
elogiosas de criticos do Pais e estrangeiros. A 
Capela Dourada, anexa ao Convento de Sao 
Francisco, na Rua do Imperador, e urn dos 
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Frevo - Desenho de Augusto Rodrigues 

monumentos mais ricos e impressionantes do 
Recife: construida em 1716 pelo capitao An
tonio Fernandes de Matos, pequena e s6bria, 
oferece multiplos motivos de interesse, dos 
quais se destacam a obra de talha dourada e 
os curiosos azulej os, apresen tan do cenas pro
fan as. A Capela Dourada nao tern a abundan
cia de motivos decorativos de outras igrejas do 
Brasil, sobretudo das igrejas da Bahia. Ao con
trario, os seus motivos sao repetidos, residindo 
talvez em tal regularidade o ritmo das suas 
linhas e a r2pousante impre.ssao de harmonia, 
equilibria e beleza que o visitante recebe em 
seu primeiro cantata com esta igreja. 

0 turista nao podera deixar a margem 
a grande Ba.oilica d2 Nossa Senhora do Carmo, 
construida, ao que se diz, no local onde existiu. 
o Pala::io da Boa Vista, do Conde Joao Mau
ricio de Nassau. Nossa Senhora do Carma e 
a padroeira da cidade e a sua festa se realiza 
solenemente todos os anos no dia 16 de julho. 
Devem ser visitadas, ainda, a Basilica da P-o
nha, a Igreja da Jaqueira, onde se encontram 
belissimos azulejos (tambem restaurada, re
centemente, pela DPHANJ, a Concatedral da 
Madre de Deus, a pequena capela do Morro da 
Concei<;a.o, onde se venera a imagem de Nossa 
Senhora da Concei<;ao - obj eto de gran des 
festej os, no dia 8 de dezembro. 

Como pontos de interesse hist6rico d2vem 
ser citados os Montes Guararapes, nas proxi
midades do ce'.ltro da cidade; os dois Arraiais, 
centro da resistencia contra o holandes: o 
Arraial Novo e o Arraial Velho, ambos do Born 
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Jesus ; a Cruz do Patrao. an tiga marca para 
entrada do ancoradouro do Recife; o velho 
portao da ca.sa onde morou J{}aO F2rnandes 
Vieira , her6i da Restaurac;ao; Campina do Ta
borda, local da rendic;ao dos holandeses; os 
velhos fortes: o de Cinco Pont as , o do Brum, 
o do Picao; outros locais ce int2resse hist6rico, 
que os guias especializados registram e sabre 
os quais dao maiores informac;c·es. 

0 visitante, se quiser apreender a atmosfe
ra caracterstica da cidade. esta obrigado a en
trar em cantata com certos festejos pop-Jlares 
como o Bumba-Meu-Boi (o m elhor e o de An
tonio Pereira ) ; cJm os clubes carnavalescos 
tradicionais , como o Vassourinhas, o das Pas e 
o dos Lenhadores; com os Caboclinhos (inega
velmente, os melhores sao os CanindesJ ; como 
tradicional maracatu Elefante, de dona So.nta, 
figura de grande relevo no Carnaval pernam
bucano ; com os diversos terreiros de Xang6, 
dentre os quais se destaca o de Lidia. Nao 
deixara de ver , outrossim, essa extraordinaria, 
viva e impressionante dan.~ a carnavalesca, que 
e 0 passo. 

0 rio, a ponte e parte do centro da cidade 
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Maracatu - Dcsenho de Luis Soares 

Um cantata interessante para o turista in
teligente sera o que travar com os artistas do 
Recife: pintores Manuel Bandeira, Lula Car
doso Aires, Aloisio Magalhaes, Francisco Ere
nand, Reynaldo Fonseca, Ladjane Mario Nu
nes, Carlos Amorim, Tilde Canti, Baltazar da 
Camara, Eliezer Xavier. Villares; escultores 
Abelardo da Hora. Bibiano Silva. Edson de 
Figueiredo; poetas Ascenso Ferreira, Eugenio 
Coimbra Junior, Mauro Mota, Carlos Pena Fi
lho, Edmir Domingues, Cesar Leal. Musicos 
como Capiba, Nelson Ferreira, Levino Ferreira, 
Felinho e Carnera p.oderao dar ao turista in
formac;6es exatas sobre as caracteristicas es
senciais da musica pernambucana, atraves de 
suas linhas mel6dicas e de seus ritmos espe
cificos. 

Umzc explorac;ao turistica do Recife n:J.o 
ficara ccmpleta sem uma vi.sita b.s suas indtJs
trias principais: a Fabric a Peixe. a Fabricrr 
Pilar. o Cotonificio de Seda e Algoclao, o Coto
nificio da Torre. a Fabrica de Disr:os Mocam
bo. a C2ramica Sao Joao cla Varze:ct. bem como 
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as emissoras Radio Jornal do Comercio, Radio 
Tamandare, Radio Clube de Pernambuco - a 
pioneira da radiodifusao no Brasil - e Radio 
Olinda, onde muito encontrara da vida do Re
cife, tanto como nos orgaos da imprensa diaria 
como o velho "Diario de Pernambuco", o mais 
antigo jornal em circulagao da America Lati
na , o "Jornal do Comercio" - que, tambem, 
edita o vespertino de maior circulagao , o "Dia
rio da Noite" -, e a "Folha do Povo". 

0 turista nao pode deixar de conhe
cer a cozinha pernambucana. Visitara os me
lhores restaurantes do Recife , como o Leite, 
cujo prestigio ja extrapolou as fronteiras da 
Capital, o Casemiro, a Taverna Monte Carlo . 
L'Ermitage, etc., procurando conhecer, sobretu
do , a cozinha tipica, que nao t ern a agressivida
de de cert3s cozinhas onde dom:nou o elemen
to n egro. Como ja notou o escritor Gil
berta Freyre, a qualidade principal da cozi
nha pernambucana reside naquele equilibria 
em que ela se situa, entre os excessos da 
africana - preponderante na Bahia - e os 
da indigena . verificaveis nos Estados seten
trionais. 

Por Iento trabalho desenvolvido atraves 
dos anos, o.s g·osto.sos pratos populares ingres
saram, sem sofrer modificag6es prejudicials. 
nas mesas mais exigentes, de modo que hoje 
os menus tem certo sabor particular das com
posi<;6es culina rias das classes menos afortu
n adas , as quais jogam com elementos consti
tutivos mais ligados ao meio , ao.s recursos lo
cais: pratos caracter isticos mesmo de certas 
zonas do Estado, como a moqueca dos pesca
dores do litoral rernambucano, com os seus 
m6lhos vivos ; a feijoada da zona da mata; o 
pirao; a buchada da zona pastoril; as fr ita
das de caranguejos; o sarapatel e outros pra
tos tao ricos de sabor e de elementos energe
ticos. 

E certo que t6da essa tipica cozinha 
nao pode se r apreciada em seus detalhes nos 
hoteis e no.s resta urantes, forgadm a certos li
mites impastos pelo paladar descaracterizado 
da maioria da concorrencia h abitual . Mas, 
desde que se ofere<;a uma oportunidade , nao 
deixe o viajante de sab.orear um prato caracte
risticamente pernambucano, cujos ingredien
tes regionais sejam dosados par mao de gente 
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da terra, afeita aos segredos que fazem de cer
tas composig6es verdadeiras obras que se im
p6em ao apetite mais requintado, despertando 
emog6es em "gourmets" internacionais e pro
vocando em todos, mais tarde, a evocagao sau
dosa do Recife, se nao com l!igrimas nos olhos. 
com agua na boca. 

Dais restaurantes tipicos podem ser fre
qtientad.os: o Bar Maxime, que apresenta as 
melhores peixadas do Recife e o Restaurante 
Capibaribe, mais conhecido por Buraco de Oti
lia, situado sabre estacas, a margem do rio, 
no qual se encontram os pratos locais, com 
excelente sabor. 

Outra coisa para a qual convem chamar 
a ateng.ao d.o visitante: as frutas do Recife 
- o abacaxi, o caju, a manga, o sapoti, a pi
tanga, a mangaba, o maracaju, a carambola, o 
abacate, o tamarindo. E que nao deixe de ta
mar agua de coco verde, que se vende nas 
ruas e nas praias. 

Desenho de Bartolomeu de Castro 
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FONT/iS 

Hist6rico - Departamento de Documentagao 
e Cultura, da Prefeitura Municipal do Re
cife. 

Aspectos demogrlificos - Laborat6rio de Esta
tistica, do CNE; publicaGao "Censo Demo
gnifico de Pernambuco", do CNE; ServiGO 
de Estatistica Demogratica, Moral e Poli
tica, do Ministerio da Justiga. 

Produciio industrial - Diretoria de Levanta
mentos Estatisticos, do CNE, e publicagao 
"Produgao Industrial Brasileira". 

Porto do Recife - Departamento de Documen
taGao e Cultura, da Prefeitura Mw1icipa\ 
do Recife, e Servigo de Estatistica Econ6-
mica e Financeira, do Ministerio da Fa
zenda . 

Movimento banclirio - Servico de Estatistica 
Econ6mica e Financeira, do Ministerio da 
Fazenda. 

Assistencia Medico-Hospitalar - Servico de 
Estatistica da Saude, do Ministerio da 
Saude. 

Aspectos cultumis - ServiGO de Estatistica da 
EducaGao e Cultura, do Ministerio da Edu
cagao. 

Financas - Conselho Tecnico de Economia e 
FinanGaS, do Ministerio da Fazenda. 

Notas pam o ht1·ista - Departamento de Do
cumentaGao e Cultura, d 3. Prefeitura Mu
nicipal do Recife. 

Outras fontes - Inspetoria Regional de Esta
tistica Municipal e ServiGO de Estatistica 
da Previdencia e Trabalho, do Ministerio 
do Trabalho. 
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E ST A publicac;ao faz parte da serie de mo
nogratias municipais organizada pela Di

retoria de Documentac;ao e Ddvulgac;ao do Con
selho N acional de Estatist i ca . A nota intro
dut6ria, sabre aspectos da evoluc;iio hist6rica 
do Municipio, corresponde a uma tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistema
tizac;iio , elementos esparsos em diferentes do
cumentos . Ocorrem, em alguns casas, diver
gencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e en·os 
nas pr6prias fontes de pesquisa . Par i.sso, o 
CNE acolheria com o maior interesse qual
quer colaboragiio , especialmente de historiado
res e ge6grafos, a fim de que se possa divul
gar de futuro, sem receio de controversias, o 
esc6rgo hist6rico e geogrrifico dos municipios 
brasileiros . 
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