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-tz ASPECTOS FiSICOS - Area : 5 373 km' 
(1960); Altitude: 161 m; temperatura 
media em °C: das maxim as: 39; da5 mi
nimas: 22. 

* POPULA<;Ao - 40 306 habitantes; densida
de demogrri,fica: 8 habitantes par quil6-
metro quadrado. 

-tz ATIVIDADES PRINCIPAlS 
arroz e cera de carnauba . 

Pecuaria; 

-tz EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
agencia. 

-tz VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 1 autom6vel, 6 caminh6es e 
10 outros veiculos. 

-tz ASPECTOS URBANOS (sede) - 203 ligag6es 
eletricas, 4 hoteis, 1 restaurante e 1 cine
ma . 

-tz ASSISTE:NCIA MEDICA (sedeJ - 1 pasta 
de saude, 3 medicos e 4 dentistas no exer
cicio da pro tis sao; e 3 farmacias. 

-tz ASPECTOS CULTURAIS- 58 unidades es
colares de ensino primario geral, 1 de 
ensino comercial, 1 normal e 1 ginasial; 
2 bibliotecas. 

-tz OR<;AMENTO MUNICIPAL PARA 1961 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista: 
4 685; despesa fix ada: 4 685 . 

-tz REPRESENT A<;AO POLiTICA - 9 vereado
res em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Di
retoria de Documentac;:ao e Divulgac;:iio do CNE. 
Desenho da capa de Q. Campofiorito . 



HIST6RICO 

D IVERSAs expedig6es tentaram a exploragao 
das terras do atual Estado do Piaui. Den

tre elas, a de Domingos Afonso Mafrense, em 
1674, penetrou t6da a regiao centro-sui, re
sultando o dominio de vasto sertao ate o Par
naiba. Outra, vinda de Pernambuco, por in
fluencia da expedi<;ao de Mafrense, teria inva
dido os sert6es de Cabrob6, avangando sempre 
para o nordeste. Acredita-se que ambas pe
netraram no territ6rio onde mais tarde se 
instalou a sede do Municipio de Oeiras. 

Ha registros de pedidos de sesmarias, fei
tos anteriormente (em 1667) por Mafrense, 
Juliao Afonso Serra e outros, abrangendo a 
regiao que vai desde o Parnaiba ate a Serra 
do Araripe. Sabe-se, por outro lado, que Ma- · 
frense fundou no local diversas fazendas , entre 
as quais a "Cabrob6", onde residiu, e que Serra 
organizou ali um arraial de indios domestica
dos. Dividem-se, por isso, entre os dois des
bravadores as opini6es s6bre quem se instalou 
primeiramente nas terras do atual Municipio, 
embora predominem as vers6es que indicam 
a primazia de Mafrense . 

0 fato e que no lugar com o nome de "Mo
cha", tornado de um riacho ali situado, for
mou-se uma povoagao, com capela filiada a 
freguesia de Cabrob6, ·da Diocese de Pernam
buco. Essa povoa<;ao passou ao nivel de fregue
sia, sob a invocagao de Nossa Senhora da Vi
t6ria, em 1696, e foi elevada a categoria de vila 
em 1712 . 

Ao ser criada a Capitania do Piaui, em 
1758 (Carta Regia de 29 de julho), a vila de 
Mocha, que era a seu maior nucleo, tornou-se 
sede do Governo. Somente em 1761 ganhou 
ela foros de cidades, passando, entao, a deno
minar-se Oeiras, em homenagem ao Conde de 
igual nome, depois Marques de Pombal. 

Oeiras e considerada o nucleo mais antigo 
do Piaui e bergo da hist6ria e coloniza.gao do 
Estado. Foi sede da Provincia ate 1852, quan
do o Conselheiro Saraiva transferiu a ca.pital 
para a "Chapada do Corisco", onde hoje se 
encontra Teresina. 

FORMA(:AO ADMINISTRATIV A E 
JUDICIARIA 

0 MUNICiPIO foi instalado a 26 de dezembro 
de 1717, por efeito da Carta R€gia de 30 

de junho de 1712. A sede municipal passou a 
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categoria de cidade, em virtude de carta de 
19 de junho de 1761. 

Em cumprimento a Lei provincial n.0 315, 
de 21 de junho de 1852, a sede do Governo do 
Piaui foi transferida de Oeiras para Teresina. 

0 Municipio foi constituido sempre por 
urn unico distrito. De 1956 para ca perdeu 
diversos povoados, que formaram novas comu
nas: Santa Cruz do Piaui, Sao Francisco do 
Piaui, Sao Jose do Peixe e, recentemente, 
Ipanema do Piaui. 

A Comarca de 0e1ras data da criagao do 
Municipio. :E de 3.a entrfmcia, possui cart6rio 
de registro civil, registro geral de im6veis, 
hipotecas e titulos e documentos, e dois tabe·
lionatos. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

SITUADO na "Zona do Sertao", uma das 8 zo
nas fisiograficas em que o Estado se sub

divide, o Territ6rio Municipal limita-se com os 
municipios de Amarante, Valenga do Piaui e 
Inhuma, ao norte; Picos, Santa Cruz do Piaui, 
e Ipanema do Piaui, a leste; Simplicia Mendes 
e Sao Jose do Piaui, ao sui, e Sao Francisco 
do Piaui e Nazare do Piaui a oeste. 

Numa altitude de 161 metros, a cidade 
dista, em linha reta, 226 km, rumo SE, da 
capital estadual, correspondendo-lhe as se
guintes coordenadas geograficas: 7° 00' 54" de 
latitude sui e 42° 08' 01" de longitude W . Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 EIRAS teve SUa area territorial diminuida de 
42% no intervalo dos ultimos 2 censos; 

dos 9 206 km• que possuia em 1950 ficou re
duzido a 5 373 km2

, em 1960, por sucessivos 
desmembramentos de antigos povoados. 

As estimativas da temperatura registram: 
media das maximas- 39°C; media das mini
mas - 22°C; e media compensada - 31°C. 
0 clima e geralmente quente. 

Banham o Municipio o rio Caninde e seus 
afluentes (Piaui, Salinas, Corrente, etc.) e 
diversos riachos, entre os quais o Mocha. Entre 
as lagoas, destacam-se a Oiti e a Feitoria; 
entre os agudes, o Espirito Santo, Marrecas e 
Saco. 

No relevo, sobressaem as serras do Afonso, 
do Pego, Lagoa Funda e canabrava. 
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Catedral de Nossa Senhora da Vitiiria 

POPULA(:AO 

0 s RESULTADos preliminares do recensea
mento de 1960 revelaram 40 306 habitan

tes - 6 098 na zona urbana e suburbana e 
34 208 na rural. 

A cidade de Oeiras passou de 3 748 pes
soas, em 1950, para 6 098, em 1960, marcando 
urn acrescimo de 63% . 

A densidade demognifica municipal e de 
8 habitantes por quil6metro quadrado. 

No ultimo censo foram contados 7 366 do
micilios. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Pecuaria e Avicultura 

OEIRAS figura entre os onze maiores centros 
pecuarios do Estado. Cerca de 16% do 

gado e destinado ao corte, algum e exportado, 
e o restante utilizado na produgao do leite. 

Em 1960, a populagao pecuaria era esti
mada em 154 900 cabegas, no valor de 267,6 
milh6es de cruzeiros. 0 maior rebanho era 
o caprino, 28%, seguido do bovino, 23%, ovino, 
21%, e suino, 14%; os eqiiinos, asininos e 
muares, em conjunto, totalizavam 14%. 

Os estados de Pernambuco e Ceara sao 
os principais compradores de gado oeirense. 
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Em 1960, a produ<;ao de leite alcan<;ou 65 
mil litros; foram produzidas 65 mil duzias de 
ovos de galinhas. 

0 abate de gado, em 1960, produziu 744 
toneladas e 34,4 milh6es de cruzeiros. A carne 
verde de bovina contribuiu com 42% para o 
valor, seguida, bern distanciada, pelas carnes 
de caprino (14%) e ovino (13% 1 e pelo tou
cinho fresco (10%) . 

Agricultura 

EM 1959, a produ<;ao agricola a~can<;ou o va
lor total de 38,4 milh6es de cruzeiros, sendo 

cultivados 5 380 ha. De arroz foram produzidas 
1 200 toneladas; de milho, 2 100; de feijao, 
630; de algodao 135; cana-de-a<;ucar, 8 500, 
e mandioca, 5 335. 

80% do valor foram apurados com a cul
tura do arroz (34%), milho (25%) e feijao 
(21%); 12% com o algodao herbaceo (5%), a 
cana-de-ac;ucar (4%) e mandioca (3%); e os 
8% restantes, com a melancia, fmno em f6lha, 
banana, fava, manga, batata-doce, melao, 
laran,ja, c6co-da-baia, tangerina e tomate. 

Produr;iio Extrativa Vegetal 

A PRonugli.o oeirense de manic;oba e a maior 
do Estado. Alcanc;ou, em 1959, 50 to

neladas (31%) do total estadual, e o valor 
de 2 milh6es de cruzeiros (37% do mesmo 
total) . 

A cera de carnauba rendeu entao 30 mi
lh6es, com 200 toneladas (6% e 8% dos corres
pondentes dados estaduais) . Neste item 
Oeiras situa-se em segundo lugar, no Piaui, 
superado apenas por Campo Maior. 

Industria 

A PRonuglio industrial do Municipio, em 1958, 
totalizou 4 milh6es de cruzeiros. 0 pes

soal empregado, no mes de maior movimento, 
atingiu o total de 101 open1rios. 

As industrias de 5 ou mais pessoas pro
duziram 1,3 milh6es de cruzeiros; as outras, 
2, 7 milh6es . 
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Comercio e Bancos 

50 sao os estabelecimentos varejistas, 17 
os atacadistas. Agencia bancaria, 1, do Banco 
do Nordeste do Brasil. 

Eis os saldos das principais contas em 
31 de dezembro de 1960 (em milh6es de cru
zeiros): 2,3 - caixa em moeda corrente; 9,4 
- emprestimos em contas correntes; 27,1 -
titulos descontados; e 6,1 - depositos a vista 
e a curto prazo. 

Dos emprestimos em contas correntes, 6,4 
milh6es destinaram-se a Iavoura, 3,0 a pecua
ria; dos titulos descontados, 14,8 ao comercio, 
12,3 a industria. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

E COMUNICA(,OES 

M UITos veiculos em trafego no Municipio 
nao estao registrados na Prefeitura. 0 

numero consignado em 1961 - 1 autom6vel, 
6 caminh6es e 10 outros veiculos - corres
ponde aproximadamente a urn tergo do real. 

Oeiras e servido pela BR-24 e diversas 
estradas m unicipais. Leva-se, em media, ate 
Teresina, pelas rodovias BR-24 e BR-52, 10 
horas; Picos, 3 horas e 30 minutos; Santa 
Cruz do Piaui, 1 hora e 40 minutos; Nazare 
do Piaui, 2 horas e 20 minutos; Ipiranga do 
Piaui, 2 horas; Inhuma, 3 horas; Valenga do 
Piaui, 3 horas e 30 minutos; Simplicia Men-

Sobrado "Joiio Nepomuceno" (residencia episcopal" 
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des, 3 horas e 40 minutos; Sao Francisco do 
Piaui, 2 horas e 50 minutos, e Sao Jose do 
Peixe, 3 horas e 40 minutos. 

CONVEN90ES 
RCOOVIA FEDERAL 

ESTADUAL 

CAM PO DE POUSO 

Na sede municipal funciona uma agencia 
postal-telegrafica do DOT. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

0 ENSINo primario geral, em 1959, contava 
58 unidades escolares ( 13 estaduais, 37 

municipais e 8 particulares) e 85 profess6res 
(28 estaduais, 37 municipais e 20 particulares) . 
A matricula atingiu 2 990 alunos - 1231 nas 
escolas estatais, 1 038 nas da municipalidade 
e 721 nas particulares . No curso fundamental 
comum estavam matriculadas 2 707 criangas. 

Um Grupo Escolar esta sendo construido, 
com ajuda do Governo Federal. 

Ensino Medio 

M INISTRARAM 0 ensino de grau media a Es
cola Comercial Dom Expedito Lopes e o 

Ginasio e Escola Normal de Oeiras. 
0 ensino comercial, em 1961, contava com 

1 unidade escolar, 8 profess6res (4 profess6-
ras) e 82 alunos matriculados - 40 meninos 
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Giniisio Municipal 

e 42 meninas . No ano anterior 7 mogas con
cluiram curso . 

0 ensino normal apresentava uma uni
dade, 10 professores (5 professoras)) e 25 
alunos - 1 menino e 24 meninas; o ginasial, 
tambem uma unidade, 11 professores (4 pro
fessoras) e 157 alunos - 63 meninos e 94 
meninas. Neste ultimo concluiram curso 10 
rapazes e 9 m6gas, em 1960. 

Bibliotecas 

A PREFEITURA Municipal mantkm uma bi
blioteca publica com cerca de 3 mil vo

lumes, e a Par6quia, outra, com pouco mais 
de 200 volum.es . 

ASSISTENCIA MEDICO-SAN IT ARIA 

0 EIRAS conta com urn P6sto de saude, 3 
medicos e 4 dentistas, no exercicio da 

profissao. 
Esta em construgao urn hospital, com 

auxilio da Uniao . 

FINAN{:AS POBLICAS 

A RECEITA arrecadada em 1959 foi de 4 866 
milhares de cruzeiros; a renda tributa

ria, de 1 380, das quais, 466 correspondem a 
impostos (destacando-se, com 168 milhares, a 
de industrias e profiss6es) e 914 a de taxas 
(estatistica, 825). A despesa realizada atingiu 
somente 3 570 (730 com servigos de utilidade 
publica, a maior rubrical . 
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As arrecadac;6es federal, estadual e mu
nicipal, em 1960, totalizaram 1 407, 15 454 e 
2 398 milhares de cruzeiros, respectivamente. 

0 orc;amento municipal para 1961 fixava 
em 4 685 milhares de cruzeiros a despesa e 
previa igual receita. 

Ha uma coletoria federal e outra estadual. 

OUTROS ASPECTOS 

A CIDADE de Oeiras esta situada em pequeno 
vale a margem direita do ribeirao Mocha. 

Os principais festejos populares sao a 
festa do Vaqueiro, a 31 de maio, e as de fundo 
religioso - da Padroeira (Nossa Senhora da 
Vit6ria), a 15 de agosto; de Nossa Senhora da 
Conceigao, a 8 de dezembro e da Semana 
Santa. 

A Catedral de Nossa Senhora da Vit6ria, 
construida em 1733, o sobrado "Joao Nepomu
ceno" (residencia episcopal), a Casa da P61-
vora (em ruina) e a ponte "Zacarias de Goes 
e Vasconcelos" (sobre o riacho Mocha) foram 
tombados pelo Servigo do Patrim6nio Hist6rico 
Nacional. 

Atualmente estao em andamento a insta
lac;ao do servic;o de agua encanada na sede 
municipal e a restaurac;ao da Usina Eletrica 
Municipal (5,6 milh5es de cruzeiros) . Pla
nejado o calgamento dos logradouros publicos 
da cidade (700 mil cruzeiros) . 

A rede eletrica compreende 203 liga<;6es. 
Hoteis, 4; restaurante, 1; cinema, 1. 

A Cooperativa Escolar Domingos Afonso 
Mafrense esta situada na sede municipal. 

Entre os oeirenses de projegao, destacam
-se Francisco Jose Furtado, deputado, senador 
e Primeiro Ministro do Imperio, e Pedro Fran
cisco da Costa Alvarenga (Costa Alvarenga), 
doutor em medicina, professor da Escola Me
dico-Cirurgica de Lisboa, autor de importantes 
obras sabre molestias do coragao, etc. 

0 CNE possui uma Agencia de Estatistica 
instalada no Municipio . 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, fornecidas pela 

Agencia Municipal de Estatistica de Oeiras. 

10- OEIRAS 



Outras fontes: Servic:;o de Estatistica da 
Produc:;ao (Ministerio da Agricultural; Servic:;o 
de Estatistica Economica e Financeira (Minis
terio da Fazendal ; Servic:;o de Estatistica da 
Sat1de (Ministerio da Saudel; Servic:;o de Es
tatistica da Educac:;ao e Cultura (Ministerio 
da Educa<;ao e Cultural; Enciclopectia dos 
Municipios Brasileiros; Registro Industrial do 
CNE; Anuario Estatistico do Brasil, 1961; e 
Departamento de Estradas de Rodagem (Mi
nisterio da Viac:;ao e Obras Publicasl . 

E STA publicar;ao faz parte da serie de mo
nografias municipais organizada 7Jela 

Diretoria de Documentar;ao e Divulgagao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolur;ao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiVa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opinicio, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;ao, especialmente de his
toriadores e ge6gratos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jose J. de Sa Freire Alvim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE<;:iiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri, 208 - Valen~a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japa
ratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. S. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 - Cau
caia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 - Sao 
Gabriel. 224 - Simao Dias. - 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
235 Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabar:i. 
238 Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246. - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 
249 - Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 
- Ponta Pora. 253 - Oeiras. 

Acabou-se de imprimir, no Servico Grajico 
do IBGE, aos sete dias do mes de agosto de 
mil novecentos e sessenta e dais. 




