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PARAiBA DO SUL 

RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FiSICOS - AREA: 620 km' r1960J ; . ~tl
titude: 278 m ; temp eraturas medias. em ° C, das 
maxi mas: 28 ; das minimas: 5; precipitar;cio 
anual : 1 000 mm. 

POPULAC)AO - 25 508 habitantes ! dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960,; densidade 
demografica: 41 habita ntes por quilometro qua 
drado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Prodw;do de Ieite. 
culturas agricolas (milho e cateJ e pecuaria. 

ESTABELECIMENTOS B ANCARIOS - 3 agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS rna Prefeitura Muni
.cipal! - 701 autom6veis, 370 cmn~nh6es, 25 
onibus e 284 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 350 ligar;6es ele
tr icas , 365 aparelhos t e/.ej6nicos, 5 hoteis, 5 res
taw·antes, 3 cine-teatros. 

ASSISTENCIA MEDICA ! sede) - 3 hospitais com 
623 leitos ; 8 medicos, 7 dentistas e 6 enjermei
ros no exercicio da profissiio; 6 famuicia s e 1 
p6sto de saude . 

ASPECTOS CULT URAI S - 74 estabelecimentos es
colares de ensino primtirio geral, 4 unidades de 
ensino media (1 comercial . 1 normal e 2 gina
siais); 2 tipografias, 1 biblioteca e 2 jornais. 

OR(:AMENTO PARA 1962 (milh6es de cru zeiros ! -
receita prevista: 24; r enda tributaria: 12,2 ; des
pesa fixada: 24. 

REPRESENTAC)AO POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

- --------- - --- ------·--- -- . 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck, da Di
retoria de Documenta<;ao e DivulgaGao do CNE . 
Desenho da capa de Q. Campofiorito . 



Esta~1io Rodoviaria Conz,\lcs, na Pra~a Carmela Dutra 

HIST6RICO 

0 TERRITORIO do atual Municipio de Paraiba do Sui 
era, na epoca de seu devassamento, habitado pelos 
indios coroados e barrigudos e denominava-se Pa
raiba Nova. 

As primeiras explorac:;6es foram realizadas pelo 
bandeirante Garcia Rodrigues Pais Leme, que vi
sava a atingir o Rio de Janeiro, transpondo a Serra 
do Mar e suas ramificac:;6es. Em conseqiiencia, em 
fins do seculo XVII foi aberto o chamado caminho 
n,Ovo, concluido em 1725 pelo sesmeiro Bernardo 
Soares Proenc:;a. Des de a segunda metade do se
culo XVI as comunicac:;6es entre Minas Gerais e o 
Rio de Janeiro vinham sendo feitas pelo rio Pa
raiba. 

A historia da colonizacao de Paraiba do Sul re
monta aos fins do seculo XVII, quando comec:;aram 
a surgir os ranchos ao longo do "caminho novo". 
mais tarde "estrada de Garcia Rodrigues": ali se lo
calizaram, primitivamente, as sesmarias de Tome 
Correia, Garcia Rodrigues (Paraiba do Sull, Roc:;a do 
Alferes, Pau Grande e diversas outras . Consta que 

· Garcia Rodrigues Pais Leme instalou-se provisoria
mente as margens do P araiba, ate que pudesse dis
par de novos recursos para prosseguir em sua missao 
des bra vadora. 

Em 1683, o referido bandeirante lanc:;ou os ali
cerces de uma fazenda nas terras compreendidas 
entre os rios Paraibuna e Paraiba, onde edificou 
uma capela dedicada ao culto de Nossa Senhora da 
Conceic:;ao e aos apostolos Pedro e Paulo. Em vir
tude do desenvolvimento da regiao, a capela recebeu, 
em 1719, o predicamento de curato . A localidade, nos 
primeiros tempos, foi conhecida pelo toponimo de 
"meio da jornada", nao so devido a interrupc:;ao feita 
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pelo bandeirante, como tambem par estar situada 
no meio do caminho que ligava a provincia das 
Minas Gerais ao Rio de Janeiro. 

A pequena distancia da margem esquerda do rio 
Paraiba, Pero Dias Pais Leme, filho de Garcia Ro
drigues, mandou construir outra capela em substi
tuic;ao a primitiva . Em 1745, a sede do curato foi 
transferida para a nova capela e, em 1756, elevada 
a categoria de freguesia perpetua. 

No periodo colonial, a regiao encontrava-se em 
adiantadO progTeSSO agricola, gra<;as a contribui<;aO 
do elemento negro escravizado. Cultivava-se, ini
cialmente, o milho. Mais tarde surgiram as planta
c;6es de cana e depois de cafe, que encontrou nessas 
terras condic;6es mais favoraveis. Entre as grandes 
propriedades daquele pr6spero periodo destacaram
se a Fazenda da Boa Vista, propriedade do Visconde 
de Paraiba, os feudos dos Miranda Jordao, em Bern
pasta, os do Visconde de Entre-Rios e as imensas pro
priedades da Baronesa de Santa Justa, dona das 
maiores Ia vouras cafeeiras daq uelas paragens. 

Em 1836 iniciou-se a construc;ao da ponte s6bre 
o rio Paraiba do Sui, para substituir a barca, que 
ja era insuficiente para transportar, de urn !ado para 
outro, grande numero de viajantes ·e bestas de carga. 
Somente a 13 de dezembro de 1857 essa ponte foi 
entregue ao publico. 

FORMA(;AO ADiHlNISTRATIV.-1 
E JUDICIARIA 

0 ALVARA de 2 de janeiro de 1756 criou a freguesia. 
Data de 15 de janeiro de 1833 a criac;ao do Munici
pio, ocorrendo sua instala<;ao nesse mesmo ana, aos 
15 dias do mes de abril. Paraiba do Sui adquiriu fo
ros de cidade em virtude da Lei provincial n.0 1 653 , 
de 20 de dezembro de 1871. 

0 Municipio conta atualmente com o distrito
sede e os de Inconfidencia, Salutaris e Werneck, . 
este ultimo criado em 1951 com territ6rios desmem
brados dos dais anteriores . 

Criou a comarca o Decreta n .0 2 125, de 29 de 
novembro de 1875 . :E de 2.a entrancia desde 10 de . 
dezembro de 1958 (Lei n.o 383) . 

LOCALIZA(;AO DO lHUNIC1PIO 

PARAiBA do Sui situa-se na zona de Resende e ocupa 
uma area de 620 km'. Limita-se com os municipios 
de Tres Rios, Petr6polis, Vassouras e Rio das Flor-es 
e ainda com o Est ado de Minas Gerais . 
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A sede municipal, aos 278 m de altitude, dista, 
em linha reta, 84 quil6metros de Niter6i, correspon
dendo-lhe as seguintes coordenadas geogrificas: 
22° 09' 43" de latitude sui e 43° 17' 28" de longitu
de W. Gr. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 TERRITORIO municipal encontra-se, em grande parte, 
localizado no vale do rio Paraiba do Sui 

0 sistema hidrografico do Municipio e formado 
pelos rios Paraiba do Sui, Fagundes e Preto e par 
numerosos ribeir6es: Grande Mingu, Inema, Jatai, 
Sao Miguel, Mauricio, Sertao do Calixto, Comercio e 
outros. Observa-se em suas terras a existencia de 
zonas elevadas, destacando-se as serras de Ab6bo
ras, Sucupira, Convanca, Sao Lourenc;o, Rio Novo e 
outras. 

0 clima e quente nas regi6es baixas e bastante 
ameno nas zonas altas. As chuvas comegam, em 
geral, em outubro ou novembro e prolongam-se ate 
abril e maio, tornando-se escassas de junho a setem
bro. Estima-se em 900 a 1 000 mm a precipitagao 
anual. As temperaturas sao, tambem, estimadas: 
media anual de 20 a 22°C; a maxima de 28°C e a 
minima de 5°C. Janeiro e fevereiro sao os meses 
mais quentes e junho e julho os mais frios. No dis
trito de Salutaris existem fontes de agua mineral, 
em franca explora~;ao. 

POPULA(3.0 

SEGUNDO dados preliminares do Recenseamento Ge
ral de 1960, vivem no Municipio 25 508 pessoas (11 241 
na zona urbana e suburbana e 14 267 na rural) . Foi 
de 16% o aumento populacional em relagao ao Censo 
de 1950. A densidade demografica e de 41 habitan
tes por qui16metro quadrado. Foram contados 4 701 

. domicilios: 2 528 no distrito-sede; 624 no de Incon
fid€mcia; 1011 no de Salutaris e 538 no de Werneck. 

Entre OS dois ultimos Censos a popula<;ao da ci
dade passou de 5 697 habitantes para 7 675 (35% l ; 

·a da vila de Inconfidencia, de 130 para 20.9 (61 %) ; 
a de Salutaris, de 1 470 para 2 430 (65%); e a nova 
vila de Werneck contou 927 pessoas. 

ATIVIDADES ECONOJHJCAS 

A EOONOMIA municipal baseia-se nas atividades agro
pecuarias (produ<;ao de Ieite, culturas agricolas, pe
cuaria). 
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Cemo Indl!.rtricrl 

0 CENSO Industrial de 1960 cadastrou 47 estabeleci
mentos fabris, que ocupavam 805 open'trios em me
dia mensa! . 0 valor global da produc;ao alcanc;ou 
279,1 milh6es de cruzeiros, destacando-se as indus
trias de minerais nao metalicos e a de produtos ali
mentares, que contribuiram com 37 % e 38%, respec
tivamente. 

l 11dtistricr 

EM 1961, somen te as onze principais industrias re
lacionadas a seguir renderam cerca de 339,3 milh6es 
de cruzeiros : Cooperativa de Lat icinios de Paraiba 
do Sui, Fabricas de Laticinios Emboaba, Ceramica 
Vaz, Sociedade Industrial Fluminense (tijolos e te
lhas), Industrias Jose Vicente Sesto Ctijo!os), Oiaria 
Sao Geraldo, Fabrica de Rendas Finas Paraiba, Cia. 
das Aguas Minerais Salutaris, Addo do Brasil (m6-
veis de ac;o), Fabrica de Doces Jati e Cafe Romance 
Cmoagem) . Ate novembro de 1962 ja havia 48 esta
belecimentos . 

A produc;ao de carnes e derivados totalizou 448,1 
toneladas e acusou urn valor de 92,7 milh6es de cru
zeiros, em 1962. A maior parcela coube a carne verde 
de bovino com 316,9 toneladas e 72,4 milh6es de cru
zeiros; seguida da do toucinho fresco com 57 tone
ladas e 10,9 milh6es; da carne verde de suino, com 
50.2 t e 8,6 milh5es; e do couro seco de bovino, com 
24,0 toneladas e 841,4 milhares de cruzeiros. Foram 
abatidas 2 184 cabec;as de bovinos e 1 447 de suinos. 

p !!( uari (/ 

Os REBANHOS existentes, em 1962, foram estimados 
em 485 milh6es de cruzeiros ·e reuniram 38 455 ca
bec;as. Predomina'Vam os bovinos, com 87 % do valor 
total, .seguidos dos sui nos com 7 % e eqtiinos, com 
5 % . Outras especies: muares, caprinos, asinimos e 
ovinos. 

Foram produzidos, no mesmo ano, 11 milh6es e 
50 mil litros de Ieite, valendo 319,3 milh6es. Dessa 
produc;ao, cerca de 3 milh6es de litros sao consumi- . 
dos no proprio Municipio e os 8 milh6es restantes 
sao export ados. 

0 plantel avicola contava com 21 700 ga!inaceos 
115,1 milh6es de cruzeiros) e 1100 palmipedes (660 
milhares) . A produc;iio de ovos de galinha totalizou 
9 mil e 200 duzias (460 mil cruzeiros) e a de mel de 
abelha, 9 toneladas (720 mil cruzeiros) . 

Funciona, no Municipio, a Cooperativa de Lati
cinios de Paraiba do Sui Ltda. 
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Cemo Agricola 

DADOS preliminares do Censo Agricola de 1960 regis
tram 549 estabelecimentos, cobrindo uma area de 
59 641 ha, dos quais 4 079 ha utilizados com lavou
ras. Destes estabelecimentos, 111 possuiam area de 
menos de 10 ha, cada urn; 307, de 10 a menos de 
100 ha; 123, de 100 a 1 000 ha e 8 de 1 000 a 10 000 ha. 
Foram contados 12 tratores, 200 arados e 2 582 pes
soas ocupadas. Em 452 estabelecimentos havia cria
(,!ao de bovinos. 

Agricultura 

A PRoouc;:Xo agricola, em 1963, atingiu 88,4 milh6es 
de cruzeiros. Predominaram as culturas de milho, 
cana-de-agucar, banana, laranja e tomate, que con
correram, em conjunto, com 83 % para o valor total. 

0 milho contribuiu com 46% do valor (1 661 to
nela.das) , a cana-de-ac;ucar com 11% (8 500 tl, a 
banana com 10% (23 mil cachosJ, e a laranja e o 
tomate com 8%, cada urn (1650 frutos e 200 t, res
pectivamentel. Outros produtos: cafe, feijao, arroz, 
mandioca, manga e abacate. 

Grande parte da produc;ao e exportada para o 
Rio de Janeiro, GB, e Petr6polis, RJ. 

Comhcio e Banc(!J 

A SEDE municipal disp6e de 189 estabelecimentos co
merciais: 4 atacadistas e 185 varejistas. 0 Munici
pio mantem transa(,!6es comerciais, em maior escala, 
com as prac;as do Rio de Janeiro, GB, Sao Paulo, SP, 
Juiz de Fora, MG, e Tres Rios, RJ. Exporta, anual
mente, cerca de 160 milh6es de cruzeiros em Ieite, 
manteiga e queijo para a cidade do Rio de Janeiro, 
Petr6polis e Teres6polis. Varios produtos industriais, 
como telhas, tijolos, m6veis de ac;o, rendas finas de 
algodao, doces em pasta e outros, sao tambem envia
dos para diversos Estados da Federagao. Mais de 3/ 4 
de sua produ(,!ao agricola, principalmente horti
granj eira, sao exportados para a cidade do Rio de 
Janeiro. 

Funcionam no Municipio 3 agencias bancarias: 
do Banco da Lavoura de Minas Gerais, do de Credito 
Real de Minas Gerais e do Predial do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Os saldos das principais contas eram, em 31 de 
dezembro de 1962 (em milh5es de cruzeiros) : 13,6 -
caixa em moeda corrente; 1,3 - emprestimos em 
contas correntes; 109,4- titulos descontados; 201,1 
- depositos a vista e a curta prazo; e 0,4 - depo
sitos a prazo . 
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1viEIOS DE TRANPORTES 
E COMUNICA(OES 

A EsTRADA de Ferro Central do Brasil serve ao Muni
cipio, on de possui tres estac;6es: Engenheiro Vieira 
Cortes, Paraiba do Sul e Bariio de Angra. Disp6e 
tambem de duas linhas auxiliares: Alfredo Maia 
CGB) - Tres Rios (com as estac;6es de Cavaru, 
Werneck, Paraiba do Sul e Bariio de Angra e as pa
radas de Medeiros e Inema) ; e o ramal de Valenc;a, 
que passa pelo norte (com as paradas de Sao Fide
lis, Engenheiro Carvalhais e Santa Mafalda) . 

CONV EN~OES 
80DOVIA PAV!MlNTAOA 

ROOOVIA PERMANENT£ 
FERROVIA ++->
LIMITE INTeRESTAOUAL ,.._ 

P/ B.HORIZONTE 
P/ BRASILIA 

P/ NITEROI E 
RIO DE JANEIRO- GB 

Leva-se de trem, em media, 30 minutos ate Tres 
Rios; 3 horas e 35 minutos ate Juiz de Fora, MG, e 2 
horas e 55 minutos ate Vassouras . 

A rodovia federal Comandante Lucio Meira 
(BR-57), asfaltada, atravessa o Municipio, ligando-o 
a cidade de Vassouras, em 1 hora e 50 minutos e a 
de Tres Rios, em 30 minutos. Paraiba do Sul e tam
bern servido par estradas estaduais e m unicipais . 
Gasta-se, em media, em rodovia, 2 horas e 30 mi
nutos ate Petr6polis (6nibus); 2 horas e 10 minutos 
ate Juiz de Fora, MG (6nibus) ; 1 hora e 30 minutos 
de autom6vel ate Rio das Flores; 4 horas ate Niter6i; 
e 24 horas ate Brasilia, via Tres Rios e Bela Hori
zonte (autom6vel) . 

A Prefeitura, em 1962, registrou 701 autom6veis, 
370 caminh6es, 25 6nibus e 284 outros veiculos, em 
tratego. Funciona, no Municipio, agencia do.s cor
reios e telE~grafos do DCT . 

8 - PARAIBA DO SUL 



FINAN(AS POBLICAS 

A RECEITA arrecadada em 1961 foi de 12,3 milhoes de 
cruzeiros (11,1 de renda tributaria) . No ana seguin
te, o or~amento municipal previa uma receita de 24 
milh6es, assim discriminada: renda tributaria de 
12,2 milh6es; receita patrimonial de 202 milhares; 
receita industrial de 106 milhares; receitas diversas 
de 8,2 milhoes ; e receita extraordinaria de 3 milh6es. 

A arrecada~ao federal atingiu 38,7 milhoes de 
cruzeiros, em 1961, e a estadual, 48,9 milh6es em 1962, 
dos quais 38,8 sao referentes ao impasto de vendas 
e consigna~6es . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

0 ENSINO primano geral contava, em 1961, com 57 
unidades escolares, 165 profess6res e 3 274 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo . Em 1962, havia 
74 estabelecimentos em funcionamento. 

0 ensino medio, em 1962, dispunha de 4 unidades 
escolares : 1 comercial, 1 normal e 2 ginasiais . No 
comercial havia 6 profess6res e 40 alupos, 2 m6~as 
e 6 rapazes terminaram seus cursos no ano ante
rior . No normal lecionavam 7 profess6res, estuda
vam 71 alunas e 11 m6<;as concluiram seus estudos, 
em 1961. No ginasial estavam em atividade 13 pro
fess6res, 443 alunos, e 39 m6~as e 28 rapazes acaba
ram o curso no ano anterior . 

Ou11'os aspectos 

A PREFEITURA Municipal mantem uma biblioteca pu
blica, com mais de 1 ooo volumes . Ha tres cine-tea
tros com capacidade total para 1 215 espectadores, 
6 associa~6es desportivo-recreativas ; 4 associa~oes 
artisticas ; 2 tipografias e 2 jornais : "A Tribuna" 
(quinzenal) e "0 Farol" (mensal l. 

Ginasio Sui Flumlnense 



Entre as festas religiosas mais concorridas des
tacam-se a do Born Jesus de Matozinhos, realizada 
nos ultimos sabado e domingo de ag6sto, na igreja 
de igual nome, no distrito de Werneck, e a dos pa
droeiros da cidade, Sao Pedro e Sao Paulo . 

ASSISTENCIA MEDICO-SANIT A.RIA 

PARAiBA do Sul disp6e de 3 estabelecimentos hospita
lares (623 leitos) : o Hospital da Casa de Caridade, o 
Hospital Infantil e a Casa de Saude Nossa Senhora 
da Piedade, todos mantidos pela Irmandade Nossa 
Senhora da Piedade. Servem a populagiio 8 medi
cos, 7 dentistas, 6 enfermeiros e 6 farmacias . Ha, 
tam bern, urn p6sto de saude, em funcionamento . 

ASPECTOS URBANOS 

A ciDADE esta situada a margem esquerda do 
rio Paraiba do Sul. Conta com 54 logradouros 
publicos, no perimetro urbano, com iluminagao do
miciliar em t6da extensao. Desses logradouros, 48 
possuem redes de agua e esgotos, 18 sao inteiramente 
pavimentados e 2 parcialmente; 44 tern iluminagiio 
publica e 12 estiio arborizados. 

Estimam-se em 1 560 os predios abastecidos de 
agua e em 995 os esgotados . :E de 13,5 quil6metros a 
recte de abastecimento de agua e de 7,9 a de esg6to. 
Em 1962, foram ampliados os servigos de esgotos e 
pa vim en tados varios logradouros . 

0 fornecimento de ·energia eletrica esta a cargo 
da Rio Light S/A, que possui uma usina hidraulica, 
localizada em Ribeiriio das Lajoo, RJ . Existem 1 350 
ligag6es eletricas . 

Ate 31 de dezembro de 1962 estavam instalados 
365 aparelhos telef6nicos e havia 5 hoteis e 5 res-

Ponte sobre o rio Paraiba do Sui 
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ta Ul·an tes. Exercem profiss6es liberais : 5 engenhei
ros e 1 advogado. 

0 CNE mantem uma agencia de e.statistica 
na sede municipal. Os membros da C8.m.ara de 
Vereadores sao em Dtlmero de 11. 

FONTLS 

As INFORMA<;:6Es divulgadas neste trabalho foram. na 
sua maioria. compiladas e fornecidas pela Agencia 
Municipal de Estatistica de Paraiba do Sui. Utiliza
dos, tambem, na sua elaborac;ao. dados procedentes 
dos arquivos de documentac;ao municipal. da Direto
ria de Documentac;ao e Divulga<;ao (Secretaria-Geral 
do CNEl e de diversos 6rgaos do sistema e '3 tatistico 
brasileiro. 

ESTA publiccu;ao jaz parte da serie de monograjias 
organizada pela Diretoria de Docwnentac;do e D ivul 
gac;tio do Conselho Nacional de Estatistica. A nota 

• introdut6ria, sabre aspectos da evoluc;do hist6rica do 
Municipio, corresponde a uma tentativa. no se,ntido 
de sintetizar, com adequada sist ematizagdo. elemen
tos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, 
em alguns casas, divergencias de opiniao, conw11~s 
em assuntos dessa natureza, niio sendo raros os equi
vocos e enos nas pr6prias jontes de pesquisa , por 
isso, o CNE acolheria como maior interesse qualquer 
colaborac;ao. especialmente de historiadores e ge6 -
grajos. 
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JBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

l'residente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secrct:irio-Geral: Ten.-Cel. Germano Seidl Vidal 

COLEI;i\0 DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 

?. ilU - Cai~ara. ?.01 - Macae. :~tr2 - lt?.'lni. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Ituber:i. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Pa ra de Minas. 218 - N. S." das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao GabriPI. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto AIPgre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 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. 
25:! - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
:259 - Govprnador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
1\ narecida. 262 - Po.lnca. 26:~ - Jaguarihe. 264 - Americana. 
265 - Teresonolis. 266 - Brod6snui. 267 - rtaoui. 268 -
l'iratininga . :/69 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 2il - Bra
gan c;a Pauli sta. 272 - Paraiba do Sui. 

,·lm/JIJ/1 -sc dr· im jJri111 ir, no Sn<•icu Guifico do 
1 JJ(;J: . lli!S .\"I' ll' dias do m r:.\. dr· up:ri.1!1J 1/r· 111il Jtu·, •r'
tr'lllos I' SI'SSI' II/11 (' (jll{((/ '11. 


