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PAUDALHO 
PERNAMBUCO 

•·· ASPECTOS FiSICOS - A1·ea: 369 km' 
(1958 ) ; altitude: 70,65 m; temperatura 
media em °C das nuiximas: 30, das mi
nimas: 20 e compensada: 25 . 

POPULACAO - 37 848 habitantes restima
tiva do DEE em 1958 1; densidade de
mografica: 103 habitantes par quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultivo e 
industrializw:;ao da cana- de-ac;ucar. 

ir VEiCULOS REGISTRADOS rna Preteitura 
Municipal) - 84 autom6veis, 31 jipes, 
9 6nibus, 12 motociclos, 110 caminh6es, 
41 camionetas, 1 cisterna , 5 reboques 
e 2 de outros tipos. 

ASPECTOS URBANOS rsede 1 - 601 liga
c;6es eletricas, 5 aparelhos telef6nicos e 
2 cinemas. 

r'r ASSISTENCIA MEDICA lsedeJ - 2 medi
cos no exercicio da profissao; 2 farmd
cias. 

ti ASPECTOS CULTURAIS - 45 unidades 
escolares de ensino primario fundamen
tal comum ; 1 biblioteca com mais de 
3 000 volumes. 

-(; ORCAMENTO MUNI CIPAL PARA 1958 
r'milhares de cruzeiros ! - receita pre
vista - total: 4 300: renda tributaria: 
2 670; despesa: 4 300. 

-(; REPRESENTACAO POL!TICA - 9 verea
dores em exercicio. 

T exto de Edison Villar Cabil6 , da Direto
ria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE . 
Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



A s primeiras ineursoes ao terrilcirio que 
hojt' constitui ::> Municipio de Paudalho 

datam de f ins do primeiro seculo da coloniza
Giio portugucsa. Afirma o historiador Pereira 
da Costa que por ali andavam traficantes de 
pau-brasil madeira abundante nas flores 
tas cla regEio - OS qnais, todavis .. n ao sc fixa
vam no local. 

A ocupa<;ao humana cle forma organizacla 
teria sicio iniciacla por volta de 15!11. atraves 
dos elementos indig·enas reunidos por padres 
fra n ciscanos. que formaram a aldeia de Miri
tiba 1corruptela do tupi mbiri-tyba, que. no 
dizel· de Teodoro Sampaio, significa .i uneal.J . 
Localiznva - se a aldeia nos extremos de Goia 
na, IgaraGu e Tracunha·2m, distante cerca de 
duas leguas da margem esquerda do rio Ca
pibaribe. Den tre seus habitantes destacou-oe 
o indio P oti. o celebre D. Filipe Camariio que 
se bateu eontra os holandeses visanclo a res
ta uraGii.O pernambucana, ao laclo de ou tros 
pa tl·iotas. 

Aos primitivos h abitantes juntou-se o ele 
mento colonizador. e o povoado ingressou em 
uma fase de clesenvolvimento . de que a ativi·
dade agricola e de pastoreio, principalment e 
a primeira. constituiam a.s molas propulsoras. 

0 CICLO })0 A(,'OCA R 

F ATOR fundamental do desenvolvimento. 
que em pouco tempo se verificou. foi o 

plantio da eana-de-aGlkar. Surgiram. em 
conseqiiencia. diversos engenh os . 0 primeiro 
que a h isto ria r cgistra foi o Mussurepe, insta
lado por volta de 1630. 0 Aldeia foi lrvan tado 
em 1660 por Barto omeu de Rolanda Caval
ci'mli. em Miritiba, no local em que atualmen
te se ach a instalado um quartel. eom campo 
de instru <; ao militar - o mesmo Iugar do po
vcmdo indigena inicial. Na segunda metade do 
seculo XVII surgia o Engenho Bom Suces~o . 
fun dado por Joaquim de Almeida. 

0 mais importante. porem. o que claria 
n ome a futura cidade. foi fundado pelo colo
n o portugnes J oaquim Domingos Tcles . A de
nomina<;ao Pa udall1o or iginou -se de uma 
grande e secular a rvore. de ch ciro semelhante 
ao do a lho, existen te proximo da mar gem di
reita do Capibaribe, on de hoj c s e pode ver 
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um seu rebento, conservado pela Prefeitura 
local. 

Baseado n a nascente economia canaviei
ra, consolidou-se em t6rno do engenho Pau
dalho o nucleo populacional exis tente, es
praiando-se aquela atividade econ6mica por 
todo o Municipio . 

FORMA(:AO ADJII!YISTRATIVA 

R JUJ)JCIARIA 

0 DISTRITO de Paudalho foi cria do em 1789 
e confirmado pelo Alvara de 22 de junho 

de 1804 . Por Alva ra de 27 de julho de 1811 
e Provisao de 15 de fevereiro de 1812 era ele
vado a Municipio, com ter ritorio desmembra
do dos termos da cidade de Olinda e do an
tigo municipio de Igarac;u , sendo instalado 
a 16 de maio de 1812, pelo ouvidor Clemente 
Ferreira Franc; a. 

A Comarca foi criada pela Lei Provincial 
n .O 86.. de 5 de maio de 1840, desmembracla da 
de Olinda . Instalou-a, no mesmo a no, o ba
ch arel An t6nio Batista Gitirana . Em vir tu de 
do Decreto n .O 4 826. de 22 de novembro de 
1871. Pauclalho foi elevado a categoria de Co
marca Especial . For efeito do Decreto n .0 

5 458. de 1873. perdeu essa condi<;ao, v.oltando 
a situac;ao anterior de comarca geral. 

A .sede municipal recebeu foro.s de cidade 
por f6rc;a da Lei Provincial n° 1 318. de 4 
de fevereiro de 1879. De ac6rdo com a Lei Or
ganica dos Municipios n ° 52, promulgada em 
ag6s to de 1892 , constituiu-se Municipio au
tbnomo em 3 de abril de 1893, quando foram 
eleito.s pela primeira vez o Prefeito e o Con
selho Municipal. 

Em 1911, era formado de dois distritos -
Pa udalho e Floresta dos Le6es (atual Muni
cipio de Ca-rpina) . Em 1929 perdeu o distrito 
cic· FJOresta do.s Le6e.s, por efeito da Lei Es
tadual n ° 1 931. de 11 de set embro de 1928 . 
Gan nou. porem . novo distrito - o de Lagoa 
de Itaen g·a - criado pela Lei Municipal n.0 7, 
dt: 8 de marc;o de 1948. eonfirmada pela Lei 
Es t adual 11 .0 421 , de 31 de dezembro do mes
mo a no . Com esta formacao administrat iva 
permanece a tualmente. ·· 

Quanto a Comarca. que h avia sido extin
ta em 31 de dezembro de 1943 (Decreta- lei es · 
tact ual 11 .0 9521 passan do a figura r como ter 
mo da de Sfi o Lourenc;o da Ma ta. foi restau-
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Arvore do pau-d'alho 

rada par efeito do Decreta-lei estadual n.0 

1116, de 14 de fevereiro de 1945. Segundo o 
quadro da divisao judiciaria em vigor, Pauda
lho e sede de Comarca, constituido do termo 
de mesmo nome . 

ASPECTOS Fi:iiCOS 

C LIMA - 0 clima de Paulalho foi classifi
cado entre OS C.O tipo As': quente e umi

do, com chuvas de inverno, e maxima no ve
rao . A temperatura media em graus centigra
dos apresenta maximas de 30, minimas de 20 
e compensada em t6rno de 25 . 

Relevo - 0 rio Capibaribe, que corta o 
Municipio e a Cidade no sentido de Oeste para 
Leste, pode ser considerado o s: u principal 
acidente geografico. 

As elevac;oes sao poucas e de pequenas 
altitudes. Merecem citacao a serra do Tra
pua, nos limites com Cc>.r}:ina e Nazare da 
Mata, ao Norte, e a do Ora. Mencione-se ainda 
o morro de Miritiba, cuja particularidade mais 
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interessan te .3 a de ter conservado o nome 
que havia .sido dado ao primitivo povoado ali 
instalado ao tempo da colonizac;ao. 

ASPECTOS DKliOGR.iFICOS 

A POPULAc;i\.o de Pa uda lho, estimada para 
1958 - 37 848 habitantes - demonstra 

que houve um incremento cia ordern de 18 S{ 
em r elacao aos 32 148 h a bitantes recenseados 
em 1950. ll6 019 homens e 16 129 mulheres 1 • 
Dos 32 Municipios que naq uela data cCJ:111JU
nham a zona do Litoral e Mata, a metadc ti
nha populac;ao inferior a sua. E esta a zona 
mais densamente povoada do Estado, reunindo 
cerca de 46 % da populac;ao estadual, o que 
ocorre , obviamente, em virtude da inclusao do 
Recife entre seus Municioios e por congregar 
maior numero de comun.as que a.s demais. 

Entre outros aspectos refer entes a popu
lacao de Paudalho registre-se, por exemplo 
no tocante a cor, a presenc;a de 59 % de par

dos, 31 % de brancos e 
10 % de pretos; quanta 
a r eligiao, 93% sao 
ca t6licos roman as. 6 '7c 
protestantes e o res
tantes - 1% - agrupa 
os que possuiam ou
tras con vicc6es religio
sas e as sem religiao . 
A quase totalidade dos 

OUADRO URBANO CJ 7% habitan tes e constitui
OUADRO susuRBIWJ-12% da por brasileiros nat as 
OUADRO RURAL• c=JBI% (11a OCasiao do llltimo 

Censo, apenas 6 nao o 
eram). 

Municipio predominan temen te agricola, 
justifica-se, par este fa to , a presenc;a de 81 % 
da populac;ao no quadro rura l; no quadro ur
bana estao 7% e no suburbano, 12%. 

Na cidade de Paudalho f quadros urbana 
e suburbano do distrito-sedeJ localizam-se 
17 % dos habitan tes do Municipio , e na vila 
de Lagoa do Itaen g·a , 2%. ·· 

A CANA-DE-A(:UCAR 

COMO RASE ECONOMICA 

0 cuLTivo e a industria lizac;ao da cana-de
-acucar constituem a base economica do 

Municipio. :Este produto agricola, alias, acha-
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Capela de N. S. da Luz 

se estreitamente ligado ao densevo~vimento de 
Paudalho, desde os tempos de sua coloniza
<;ao. Os canaviais, como ja foi assinalado an
teriormente, representaram a primeira fonte 
de riqueza explorada pelos primitivos habitan
tes da Com una. Para melhor avaliagao, con
vern sejam apreciadas separadamente as duas 
fases de sua exploragao, em cotejo com as 
de outros produtos: 

I - Fase agricola - Atualmente, de uma 
area total de 7 003 ha cultivados com produ
tos agricolas, 71 % correspondem aquela gra
minea Cdados referentes a 1957) . Dentre os 
85 Municipios pernambucanos que produziram 
cana-de-acucar em 1957, resultando o valor 
de aproximadamente 3 bilh6es de cruzeiros, 
Paudalho ocupa o 19.0 lugar, o que percentual
mente se exprime pela quota de 2,2% do refe
rido valor . 

A po.sic;ao destacada do produto em rela
c;ao aos demais e revelada pela expressiva per
centagem de 70 % que lhe correspondem, de 
uma produgao agricola de quase 82 milh6es 
de cruzeiros, em 1957 . A afirmativa pode ser 
comprovada pela tabela a seguir: 

Area 
PRODUTOS AGRiCOLAS cultivada 

rana-cJe-acUcar 
Mandiora (1) . . 
Outros (2). 

TOTAL ... 

(hal 

5 000 
1 1 ~11 

~63 

7 003 

VALOR DA PRODUCAO 

NUmeros I 
absolutos 

(Cr$ 1 0001 

"' 1g2 
IS GOR 
5 9U5 

81 785 

~ sObre 
o total 

70 
21 
7 

100 

(l) Inrlusive mandioca mansa· - (2) Em "outros'' csUio inrluidos: 
laranja, banana, milbo, batata-doc~. feijao, manga, abacaxi, cfico-da-baia, 
ahwdiio, agaY(', caft?, fava, fumo em fOlha, mamona e tornate. 
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II - Fase industTial - A industria a«;u
careira de Paudalho, representada pela 
produc;ao dos estabelecimentos pesquisados 
pelo Registro Industrial do CNE, em 1957 
(apenas os devidamente instalados que ocu
pavam 5 ou mais operarios ) , contribuiu com 
a quase totalidade do va1or atribuido a classe 
"transformac;ao de produtos alimentares" -
178 milh6es de cruzeiros . Para comprovar a 
preponderancia dessa atividade fabril em re
lagao as demais, basta acentuar-se que a se
gunda em importancia - "transformagao de 
minerais nao metalicos" ( destacando-se a ce
ramica) - atingiu uma prodU<;ao de menos 
de 7,5 milh6es de cruzeiros . 

OUTRAS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

PECUARIA - A contribuigao da pecuaria e 
pouco exl)re.ssiva para a economia local, 

nao satisfazendo mesmo as necessidades do 
consumo interno. 0 gado para corte, em gran
de parte, provem de Limoeiro cidade distante 
35 quilometros (por estrada de ferro) . 

Em 1957 os rebanhos do Municipio alcan
caram o valor de 19 milh6es de cruzeiros e o 
inaior contingente pertencia ao gado bovino, 
com 3 400 cabegas, representando 58 % do re
ferido valor: 

Qua n cid a d e Valor 
(cabe<;as) (CrS ! COO ) 

Bovino-; ... . . . 3 400 10 880 
EqUines ...... 1 800 2 880 
Asininos .... . 60 36 
M'ua res 450 990 
Suinos · ······ 2 600 3 120 
Ovinos ..... . 500 200 
Caprinos .... . 2 100 735 

A quantidade de leite produzida foi da 
ordem de 510 000 litros e o valor, cerca de 3 
milh6es de cruzeiros. 

Usina Mussurepe 



Panorama de Paudalho 

Do gado abatido - 1 705 bovino.s ( 1 253 
bois e 452 vacas), 1 728 .suinos e 2 389 caprinos 
- resultaram 402 t de produtos de matadou
ro, a seguir discriminados, no valor de 14 
milh6es de cruzeiros: 

ESPECIFICACAO 

Carne verde de bovina. 
rarne verde de suino .. 
rarnc- verde de caprino .. 
L'!luro vl.'rde de bovinn .. 
Pt'le verde de caprino .. 
PC'Ie s&:a dl· l'aprino . . 
1'1Jucinho fresco .. 

TOTAL .. 

Quanti dade 
produzida 

(II 

2J2 
52 
2Y 
411 

4 
0 

35 

MEIOS DE TRANSPORT£ 

Valor dn 
produ1ao 

<Cr$ 1 0001 

n 055 
2 () .II) 

nn 
3·13 
107 

0 
I 518 

14 036 

L IGAno ao Recife pela rodovia estadual PE-5, 
atraves de urn percurso de 45 quil6metros 

coberto em 1 hora de viagem, e par 49 quil6-
metros de ferrovia (Rede Ferroviaria do Nor
deste) tran.spo.stos em 1 hora e 45 minutos, 
sao estes e mais a rodovia federal BR-11 03 
meio.s de transporte de que disp6e Paudalho. 
Relativamente as cidades vizinhas e ao Rio 
de Janeiro sao as seguintes as distancias e o 
tempo de viagem, conforme o transporte uti
tizado: 

Carpina - 1) Rodoviario: 12 km (20 
min); 2) Ferroviario : 12 km (22 min). 
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Nazare da Mata - 1' Rodov;ario: 22 km 
140 min l ; 2 ' Ferroviario, via Carpina: 25 km 
(1 horaJ. 

Gloria do Goitti - Rodoviario: 24 km 
11 h e 20 min!. 

Sao Lourenco da Mata - ll Rodoviario: 
20 km 130 min l ; 2) Ferroviario: 23 km 
150 mini. 

Paulista - 1' Rodoviar:o : 48 km 12 h 1 

ou, via Recife: 63 km (1 h e 30 min); 2J Misto 
- a 1 ferroviario 49 km 11 h e 45 min 1 ate 
Recife e b 1 rodoviario: 15 km l 40 min 1 . 

Rio de Janeiro - Ate o Recife, descrito 
acima. Dai ao Rio: 1 ' Rodoviario, via Feira 
de Santana, BA: 2 589 km; 2l Maritima: 
2082 km ; 31 Aereo: 1910 km . 

EN:ilNO 

0 NUMERO de unida des escolares do ensino 
primario fundamental comum elevou-se. 

de 3s que existiam, em 1950 , por ocasiao do 
ultimo Censo, a 45 em 1957. Devemos acres 
centar a estas, 4 unidades do ensino supletivo, 
obtendo-se urn total de 49 escolas primarias 
no Municipio: 9 estaduais. 23 municipais e 
17 particulares. 

Para um total de 3 027 alunos. h avia 61 
profess6res. 

FINAN(:AS PUBLICAS 

CoMo se pode verificar pela discriminac;ao 
apresentada na tabela ad iante, somente 

no primeiro ano do periodo 1954/1958 a re
ceita total do Municipio superou a despesa. 
Nos demais, a excec;ao do de 1958, para o qual 
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Igreja N. S. do Livrame nlo . no fim da rua ll!"nriqu e Dias 

fo ram transcritos dados do orGamen to, verifi
caram-se pequen os "deficits": 

FINAN <;:AS •Cr$ 1 000 ' 

ANOS Aecei t a ar r pcnd ada Saldo ou 
Despesa " deficit' ' 

Total Tr;hutilria 
rcaliz.lda <lo balan1o 

1 !1 .~ I . I .... j' ;: !1!111 I tir,,; + :? I; 
1!1;""),=) . - ];;:; I o;!J ., ::;11!1 Lit; 
l !l:)fi .. ., :;~:; I 71 1 ., : ; ~I t) 7:! 
l !J;) ; I :,!! );{ ! )j' ,<.: I!J:; :! ~ 1 0 
] !I:"")S t i l. ·I ::oo ., Iii' II l a no 

! I I Dado:-; tJ, , orp lrll' ll ln, lorlllTidu:-: pd o { 'n l l :-'l ' llu , I r•l ' ll lf·n dr· l·.r·Qoo 
l) lHil i<l I ' Fill:IIJ (';IS. 

A receita proveniente de tributos 1 impas
tos e taxas1 assim se distribuia, segund o o 
OrGamen to para 1958: 

Total 
Impost os 

Terri to ria l 
P red ia l 
S6bre indl tstrias e 

p rofissoes 
De licenc:;a 
Jogos e diversf>e s 
Outros 

Taxns 
Assistencia e segu

g uranc:;a social 
Expediente 
Fiscali~ac:;ao e ser 

vices divcrsos 
Limpeza p(tblica 
Melhoramentos 

1 crs 1 0001 

2 670 
2 300 

140 
180 

1 600 
200 

10 
170 
370 

110 
110 

56 
50 
44 
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A despesa previ.sta para 1958 se acha dis
tribuida conforme podemos observar r;elos da
dos a baixo, segundo os servi\;OS: 

( Crs 1 ooo 1 

D espesa total 4 300 
Acln1inistn1<;ao geral 808 
Exaqao e fiscalizac:;:1o 

financcirn 416 

Seguranc;a p(iblic.a 0 

assistencia social 172 
Educacao p\1 b lica 601 
!:;a\•clc ptlb lica 43 

Ser v iGOS itHlustriais 853 

Di v icla pttb lica 
Services de uti liclaciP 

p (t blica 1 000 
Enca rgos divcrsos 402 

A arrecada<;ao da recei ta fede ra l, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos pa ra o periodo 1954/ 58, segundo a Inspe
toria Regional cle Est a tis tic a Municipal: 

RECEITA ARRECAOAOA •Cr $ 1 000 > 

ANOS 
Municipal f eiiP.r:tl Esto!lra I 

•l i 

I :!1:-.: .. .'\ ;i .... 1 ... ; :.; 
I -' II ;, 0 HI ., l.':; :j 

( :! 1 I ."\!)~ I I; ; .r; ., :;:!:; 
,, o;c ' li7:! 

lt:.' J 
I :!u:\ 

Ill 10:{ ' !1~ 1 7 I ::ou 

1 1) DaJD~ Jo ('un~~·lllu Tl'l'Jtit·•, de Er•Hwrnia r Fi11anras. 
Ur~·artlt'ttt 11 , 

Ate outubro de 1959 haviam sido arreca
dados para os cofres estajuais cerca de 6 
milh6es de cruzeiros. 

OUTRO:i A:iPJ~CTOS 

no iliUL\ICiPIO 

A P RESENCA de Cerca de 81 o/r dOS h abitantes 
no quadro rural, a maioria ded1cada a 

fa in a agricola , exp lica o des en volvimen to ape
n as regular que aprese n ta o Municipio em 
sua fisionomia urbana. 

Pela faixa citadina (quadros urbanos e 
suburbano do distrito-sede 1 estendem-se 45 
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lgreja N. S. do Rosario, na pra~a Joaquim Nabuco 

logradouros, dos quais 14 sao pavimentados: 
6 a paralelepipedos e 8 a pedras irregulares, 
num total de 20 930 km. 

A energia eletrica para todos OS fins e 
produzida por uma uslna termica da Prefei
tura, com 128 kW de potencia. No ultimo ano 
a produc;iio dessa uslna ascendeu a 204 400 
kWh. Ha 601 ligac;6es eletricas e 5 aparelhos 
telef6nicos instalados. 

Nos servic;os de esg6to e adotado o sistema 
unitario, havendo 7 logradouros servidos por 
esgoto.s de despej o e 7 de aguas superficiais. 

Quanta ao abastecimento de agua, com
p6e-se o sistema, na parte de captac;iio e adu
cao. de 1 manancial caotado. 1 re.servat6rio 
e 2 200 metros de linhas adutoras. No tocante 
a distribuic;iio, estende-se a recte por 1 quil6-
metro, atraves de 14 logradouros que pos
suem canalizacao. Acham-se instaladas 170 
penas d'agua. · 

0 Municipio niio dispoe de organizac;iio 
ho.spitalar. Localizam-se na sede, entretanto, 
3 estabelecmientos de assi.stencia para-hospi
talar, onde se encontram 2 medicos no exerci
cio da profissao. 

:E regular o movimento comercial, con
tando-se 4 estabelecimentos do comercio ata
cadista e 37 varejistas, alem de uma coope
rativa de credito. 0 Recife e o Municipio que 
rna is ativamente man tern transac6es com 
Paudalho . · 
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Os meios de hospedagem estao representa
dos por um hotel situado no distrito de Lagoa 
do Itaenga e outro n o povoado de Sao Seve
rino dos Ramos . Para o refericio povoacio -
que fica nas terras do antigo Engenho Ramo~ 
- ou . mais propriamente, para a Capela de 
Nossa Senhora da Luz, ali localizada, con
verge anualmente grande numero de romei
ros. Veem-se, n o interior da capela, onde se 
encontram em expo.sic;ii.o permanente. busto.s 
de cera e de madeira, ob.ieto .; os m ais diversos 
fotografias, etc., oferecidos por m otivo de 
grac;as aicanc;adas. Outra capela, a de Sao 
Francisco de As.sis, foi tombada pelo Servic;o 
do Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional. 
Situa-se no en genho Sao Bernardo, clistante 
cerca de 2 e meio qui16metros da sede muni
cipal, na ma rgem direita do Capibaribe. ten
do s ic a inicia lmen te conven to dos francisca
nos. A marg·em esque-rda do mesmo rio ve-se 
ainda a igreja de Santa Teresa, erguida no 
primitivo engenho Paudalho, e cuja inaugu
rac;ao ocorreu a 13 de outubro de 1711, par .. 
tan to ha quase do is seculos e meio. 

Na cidade acha-se instalada uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao componente do 
sistema esta tistico brasileiro. 

RFJ.IGJ.JO F. FOLCLORF. 

Os habitantes de Pa udalho conseguiram 
manter viva em sua comuna grande par

te do patrim6nio folcl6rico do Nordeste. Ali 
a inda existem , com todo o colorido peculiar. 
as danc;as e ou t ras diversoes tradiciomtis. 
entre as quais merecem citac;ao a ciran da , ca
valo-marinho ou bumba -meu- boi. pastoris e 
mamulengo. 

F or ocasiao das festas religiosas, no p atic.1 
de igr eja, sao comumente insta' ados balan
c;os , rod as gira t6rias, carrosseis. barraquinha.<; 
de prendas. etc. 

Toc!os o.s anos. no primeiro domingo ap6s 
o dia 20 de janeiro. ou no nr6prio d ia 20, 
quando coincide ser domingo. i:·ealiza-se a 
procisoao em homenagem a Sii.o Sebastiao. 
em pag·amento de velha promessa feita no se
culo nassado. no sentido de que aquele santo 
li vras~<;e a cida de dos fl a p;elos da fame, pestP 
e guerra. Outras proci.ssoe<; : a do Divino Es
pii·ito Santo, padroeiro da Par6quia. na data 
de Pentecostes e a do Coracii.o de Maria, n o 
dia 31 de maio ou no mimeiro domingo a p6;; 
essa data . em homenagem a Maria Santissima. 
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Matriz do Divino Espirito Santo 

FONTRS 

F oNTES dos dados e informa<;6es d;vulga
dos neste trabalho , na sua maioria compi

lados e fornecidos pela Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal, do Recife: 

Hist6rico - Documentos constantes dos Arquivos de 
Documenta<;ao Municipal, da Diretoria de Do
cumenta<;ao e Divulgac;ao (Secretaria-Geral do 
CNEJ. 

Aspectos Demogriificos - Censo Demogr!i.fico 1 CNE 
1950); Departamento Estad'Ual de Estatistica !Re
cife, PE) . 

Produ<;ao Agricola e Pecuiiria - Servl<;o de Estatistica 
da Produc;ao (Minlsterlo da Agricultural. 

Produ<;iio Industrial - Registro Industrial, da Direto
ria de Levantamentos Estatistlcos (CNEI . 

Ensino - Servi<;o de Estatistica da Educac;ao e Cultura 
(Ministerio da Educac;ao e Cultura). 

Finan<;as - Conselho Tecnico de Economia e Finan
<;as (Ministerio da Fazenda). 

Agua, Esgotos e Assistencia Hospitalar Servic;o de 
Estatistica da S~ude (Ministerio da Sattdei. 

E STA publicacllo faz parte da serie de monogratias 
municipals organizada pela Diretoria de Do

cumentacllo e Divulga.;:cio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria. s6hre aspectos da evo
lu.;:cio hist6rica do Municipio corresponde a uma ten
tativa no sentido de sintetizar, com adequada siste
matizaccio. elementos esparsos em diferentes docu
mentos. Ocorrem, em alguns casos, divergencias de 
optmao, comuns em assuntos dessa natureza. nilo 
aendo raros os equivocos e erros nas pr6prias fontes 
de p~<squisa. Por isso. o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora.;:cio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a tim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias. o esc6rco his
t6rico e geogrcifico dos munic!pios brasileiros. 
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