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JARDIM 
CEARA 

ASPECTOS FfSICOS - ATea: 600 km' (1960 ); al
titude: 620 m; temperatura media , em oc, das 
maximas: 29; das minimas: 16. 

POPULA(:AO - 17 201 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrdfica: 29 habitantes por quil6me
tTo quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - AgTicultum (feijtlo
-soja, milho, etc) ' engenhos de aqucar e alcoa/ 
e pecuaria. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 con·es
pondentes. 

\!EiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 18 automoveis e jipes, 4 caminh6es e 
10 camionetas. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 241 ligaqoes ele
tTicas, 1 penstio, 2 Testaurantes e 1 cinema. 

ASSISTiENCIA MEDICA (sede) - 1 posto de saude 
e 1 p6sto de endemias rurais; 2 medicos e 1 den
tista no exeTcicio da pmfisstio; 2 jaTmacias . 

. ·ISPECTOS CULTURAIS- 43 unidades escolares de 
ensino prima rio geral e 1 de ensino media; 1 bi
blioteca. 

ORCAMENTO PARA 1964 (milhoes de cruzeiros) -
·receita total : 9,4; renda tributaria: 1,0; despe
sa: 9,4. 

HEPRESENTA()AO POLfTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Antonio Ignacio Ferreira Santos e de
:-;enho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documenta<;ao e Divulgac;ao. 
cto Conselho Nacional de Esta tistica. 



Igreja Matrlz 

ASPECTOS HISTORJCOS 

HA mnicios de que as terras onde se encontra o 
atual Municipio de Jardim foram habitadas, pri
mitivamente, por indios da na~ao Cariri, encontra
dos em todo o vale desse mesmo nome. 

Segundo uns, o primeiro homem civilizado a 
estabelecer-se na regiao foi urn portugues de nome 
Jacinto, que teria emigrado da Bahia para escapar 
a seca que assolava aquele Estado. Outros afirmam 
que a povoa~ao come~ou realmente com o padre 
baiano Joao Bandeira, que, tangido tamMm pela 
seca, estabeleceu-se em 1792, com alguns escravos, 
na barra do rio que passou a ser conhecido como 
rio Jardin:.., por banhar urn vale fertil que o padre 
teria chamado de "rico jardim", tal a impressao 
que lhe causara. Uma casa, uma capela e planta
~6es foram ali feitas entao, atraindo, juntamente 
com a fertilidade do vale, fugitivos das secas das 
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regioes vizinhas. Assim se formou o povoado de 
Barra do Jardim, denominagao modificada depois 
para Santo Antonio do Jardim, e, finalmente, para 
Jardim. 

Verificaram-se na comuna acontecimentos re
Iacionados com as Revolugoes Pernambucanas de 
1817 e 1824 e o movimento pela volta de D . Pedro I 
ao trona do Brasil. Com intense apoio popular, o 
Municipio reconheceu o governo provis6rio insti
tuido pelos revolucionarios, tendo sido hasteada 
entao na Camara Municipal a bandeira repu
blicana. 

ASPECTOS FlSICOS 

OcuPANDO uma area de 600 quilometros quadrados, 
Jardim esta situado no extrema Sui do Ceara, na 
zona fisiografica denominada Cariri. Limita-se com 
os Municipios de Missao Velha, Barbalha, Jati, Pe
naforte e Porteiras e com o Estado de Pernam
buco . 0 clima e excelente e a temperatura amena, 
girando as medias das minimas e das maximas em 
torno de 16 e 29 graus centigrados, respectiva
mente . A epoca das chuvas vai de janeiro a maio, 
e junho se caracteriza par continua neblina. 

As terras sao ferteis, pr6prias para a cultura 
agricola , como ocorre em todo o vale do Cariri . A 
sede municipal fica 620 metros acima do nivel do 
mar e o ponto mais alto do Municipio e o Talhado 
do Cruzeiro, com cerca de 1100 metros de altitude. 
Outros acidentes fisicos que merecem mengao sao 
o rio Ja rdim, os riachos Gravata e Boca da Mata 
e algumas fontes de aguas perenes, situadas no 
sope da serra do Araripe, como a Boca da Mata, 
Boa Vista, Sozinho, Canto, 6lho d'Agua e Cafund6. 

Entre as riquezas naturais destacam-se o pe
quizeiro, aproveitado na industria de oleos, a ma
cauba e uma jazida de enxofre, alem de diversas 
pedras calc arias. 

ASPECTOS DEII10GRAFICOS 

DE ACORDO com os resultados preliminares do Re
censeamento Geral de 1960, havia entao no Mu
nicipio 17 201 pessoas, total que corresponde a uma 
densidade demografica de quase 29 habltantes par 
quilometro quadrado. 3 221 pessoas (19 % ) residiam 
na zona urbana e suburbana e 13 980 (81 % ) na 
zona rural ; 12 355 (72 % ) no distrito-sede e 4 846 
(28 % ) no distrito de Jardimirim. 0 total diminuiu, 
em relagao ao censo de 1950 (quando a comuna 
tinha 23 861 habitantes), em virtude do desmem
bramento t erritorial havido no periodo lntercen
sitario. Os Municipios de Jati e Penaforte, resul
tantes desse desmembramento, apresentaram, em 
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conjunto, no censo de 1960, uma populac;ao de 9 045 
habitantes. 

A populac;ao da cidade passou de 2 509 habi
tantes, em 1950, para 3 104, em 1960, registrando-se, 
pais, urn aumento de 24%. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

A cuLTURA agricola e a principal atividade econ6-
mica no Municipio , seguida da produc;ao indus
trial (engenhos de ac;ucar e alcool) e da criac;ao 
de gada. A Cooperativa Rural de Jardim, fundada 
em 1934, tern contribuido de forma apreciavel para 
o desenvolvimento das atividades agropecuarias. 

Cemo Agricola 

SEGUNDO os resultados preliminares do censo de 
1960, havia em Jardim 1 992 estabelecimentos agri
colas, verificando-se, portanto, urn acrescimo de 
580 unidades s6bre o numero de estabelecimentos 
encontrados em 1950 (1412), embora o Municipio 
tenha perdido territ6rio nesse interregna. A area 
total, que em 1950 era de 64 795 hectares, diminuiu 
em 1960 para 29 759 ha, e a parte destinada as 
lavouras decresceu, no decenio, de 9 459 para 7 645 
hectares. 

No periodo intercensitario, aumentou muito o 
numero de estabelecimentos de menos de 10 hecta
res, que passou de 695 para 1 539, e diminuiu de 
forma aprechivel o numero dos de maior area: os 
550 estabelecimentos de 10 a menos de 100 hecta
res e os 166, de 100 a menos de 1 000 hectares, exis
tentes em 1950, reduziram-se respectivamente a 392 
e 61 estabelecimentos, em 1960 . 

As pessoas ocupadas nos estabelecimentos agri
colas diminuiram entre os dais ultimos censos, pas
sando de 6 130 em 1950, para 3 334 em 1960. Par 
outro !ado, o censo de 1960 registrou a existencia 
de 75 tratores e dais arados, contra nenhum tra
tor e apenas urn arado em 1950. 

Produ[ao Agricola 

Foi o feijao-soja a lavoura que mais contribuiu para 
a economia do Municipio, em 1963, com 56% (150,5 
milh6es de cruzeiros) do valor total de sua pro
duc;;ao agricola (268,5 milh6es) . A lavoura desse 
produto abrangia uma area de 3 390 ha e a colheita 
atingiu 2 100 toneladas. 0 milho, tambem muito 
cultivado (2 390 hectares) , situou-se em segundo 
lugar, quanta ao valor, com 13 % do total (36,0 mi
lh6es) e uma colheita de 2 160 toneladas. As cul
turas de cana-de-ac;;ucar e banana alcangaram, 
igualmente, resultados apreciaveis: a primeira, 
45 050 toneladas e 11% do valor, e a segunda, 105 
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mil cachos e 10% do valor . Entre os itens da pro
duc;ii.o agricola, merecem referencia o algodao, o 
arroz, o fumo, a mandioca, a mamona, o cafe, o 
abacaxi, a laranja, e o abacate . 

Ravia, em janeiro de 1964, segundo fonte lo
cal, 1 642 estabelecimentos exclusivamente agrico
las e 478 mistos. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1962 estava avaliado, aproxi
madamente, em 144 milh6es de cruzeiros . os bo
vines contribuiam com 43 % para esse valor (6 250 
cabegas); os suinos com 21 % (9 960 cabegas) e os 
eqiiinos com 10% (1 550 cabegas). Segundo o nu
mero de cabegas, situavam-se em primeiro e se
gundo lugares os ovinos e caprinos, com 10 850 e 
10 800 cabegas, respectivamente. Contavam-se, ain
da, 1 200 asini.nos e 890 muares. 

No mesmo ano, havia em Jardim 58 550 gali
naceos (550 perus), no valor de 8,7 milh6es. os 
palmipedes (patos, ma rrecos e gansos) perfaziam 
o total de 740 cabegas, avaliadas em 111 milhares 
de cruzeiros. 

Na produgao de leite, ovos, mel e cera de abe
lha foram registrados os seguintes totais, em 1962 : 
leite, 235 mil litros, no valor de 4,7 milh6es de 
cruzeiros; ovos de galinha, 67 mil duzias, 3,2 mi
lh6es de cruzeiros; mel e cera de abelha, 2,4 to
neladas, 141 milhares de cruzeiros. 

Contavam-se, em janeiro de 1964, 71 estabe
lecimentos exclusivamente pecuarios e 478 agro
pecuarios . 

Censo Industrial 

DE ACORDO com os resultados do censo industrial de 
1960, 12 estabelecimentos dedicavam-se a ativida
des na industria de transformagao, em 31 de de
zembro de 1959. :E de notar que nao estao ai 
computadas, por terem sido investigadas pelo cen
so agricola, as atividades de beneficiamento e 
transformagao primaria de produtos, processadas 
em estabelecimentos agropecuarios Cprodugao de 
aguardente, farinha de mandioca, etc .) . 

Os salaries e vencimentos pagos nesses estabe
lecimentos, em 1959, atingiram o total de 208 milha
res de cruzeiros, dos quais 190 milhares couberam 
aos seus operarios C 40, a media mensa!) . As despesas 
de consume alcangaram o volume de 1,0 milhao, 
sendo quase toda com materias-primas, e a produ
gao foi avaliada em perto de 2 milh6es, dos quais 
pouco menos da metade correspondem ao valor da 
transformagao industrial. 
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Produ[ao Industrial 

A PRonugii.o industrial alcangou, em 1962, a cifra de 
110,4 milh6es, sendo 66,9 milh6es de cruzeiros re
ferentes a estabelecimentos com 5 ou mais pessoas. 
Couberam a industria da cana-de-ac;ucar 64,2 mi
lhoes de cruzeiros, vindo em seguida a de mandio
ca, com 37,7 milh6es, e a da fabricac;ao de paes 
com 4,6 milh6es. 

Os estabelecimentos existentes em 31 de de
zembro de 1963 eram 105, assim distribuidos: 12 en
genhos de rapadura, 13 de rapadura com alambi
que, 72 aviamentos, 1 serraria, 1 moageira de cafe. 
3 sapatarias e 3 padarias . 

Abate de Gada 

FORAM abatidas 377 cabec;as de bovinos, 618 de sui
nos, 296 de ovinos e 483 de caprinos, em 1962. Re
sultou uma produc;ao de 102,4 toneladas, no valor 
de 17,4 milh6es de cruzeiros , dos quais 61 o/o corres
pondiam a carne verde de bovino, 16% a carne 
verde de suino, 14% ao toucinho fresco e os 9% 
restantes as carnes verdes e peles secas de ovino 
e caprino e ao couro seco de bovino . 

Co mercia 

ERAM 4 os estabelecimentos dedicados ao comercio 
atacadista ; 41 , ao comercio varejista e 39, a pres
tac;ao de servic;os, em 31 de dezembro de 1963. 0 
Municipio exporta, principalmente para Recife, ra
padura, feijao, milho, mamona, farinha de man
dioca e algodao, alem de outros produtos. Comer
cia tamtem com os Estados da Bahia, Paraiba , 
Alagoas e Rio Grande do Norte e com as cidades 
de Fortaleza, erato e Juazeiro do Norte . 

A Cooperativa Rural de Jardim Ltda. e corres
pondente local do Banco cea rense Comercio e In
dustria , Banco de Credito Comercial e Banco dos 
Importadores. Ha tambem um correspondente do 
Banco do Brasil. 

M eios de Transporte e Co 11tt.mica[8es 

0 MuNICiPIO de Jardim liga-se aos municipios vi
zinhos por vias carroc;aveis, o que dificulta suas 
comunicac;6es na epoca das chuvas. Indiretamente 
e servido pela rodovia federal BR-13 , que atraves
sa Jati, e pela Rede de Viacao Cearense, que passa 
em erato . 
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Sao as seguintes as suas ligag6es com as sedes 
vizinbas: Barbalha - estrada municipal e estadual 
(percurso de 1 bora e 40 minutos); Jati - estrada 
municipal (1 bora e 40 minutos) ; Porteiras - es
trada municipal (1 bora e 30 minutos); Penatorte 
- via Jati, e rodovia federal BR-13 (2 boras e 20 
minutos); Missao Velha - via Barbalba e rodovia 
estadual CE-35 (2 boras e 30 minutos) ; Cedro, PE 
- estrada municipal (1 bora); Serrita, PE - via 
Cedro (3 boras e 10 minutos) . 

De Jardim ate a Capital do Estado leva-se 
aproximadamente 21 boras e 30 minutos, por 
dois caminbos: 1) ate Jati, a estrada ja referida, 
e, dai em diante a rodovia federal BR-13; 2) ou 
a estrada ate Barbalba, em segt:ida a rodovia es
tadual CE-35, ate erato, e finalmente os trilbos 
da Recte Ferroviaria Federal. 

CONVEN~OES 
ROOOVIA FEDERAL 
ROOOVlA cSTAWAL 

ROOOVlA #1/NICIPAL 

FERROV!A -4-+-

F( FORTAlEZA 

P/FEIRAC£ SANTIWA 
BR- 13 

Brasilia podera ser alcangada pelo seguinte iti
nerario: ate Jati, estrada carrogavel ja referida; 
desse Municipio ate Ic6, rodovia federal BR-13; de 
Ic6 a Riacbao do Banabuiu, no Municipio de Pedra 
Branca, a BR-23, e, a partir dai, a rodovia Forta
Ieza-Brasilia (BR-44) . 

Em junbo de 1964, estavam registrados na Pre
feitura 18 autom6veis e jipes, 4 caminb6es e 10 ca
mionetas. 

Ha, na cidade, agencias postal-telegrafica e te
lef6nica do DCT e uma esta<;ao de radiocomunica
<;6es (PY-A-36) da Policia Militar. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Jardim, de aspecto agradavel e atraen
te, esta edificada no centro de um enorme planal
to, em forma de ferradura, na serra do Araripe. 

Possui 23 ruas e 4 pra<;as. Duas dessas pragas 
sao arborizadas e inteiramente pavimentadas a pa
ralelepipedos, uma e parcialmente pavimentada e 
a outra apenas arborizada. Seis ruas estao pavi
mentadas inteiramente e 4, parcialmente, 2 estao 
cal<;adas a pedra t6sca. 

Existem na cidade 801 predios. 25 sao servidos 
pela rede de abastecimento de agua, que mede 840 
metros e se estende por 6 logradouros. 0 servi<;o e 
explorado por 2 empresas . 

A energia eletrica, fornecida pela Companhia 
Hidreletrica do Sao Francisco (Cachoeira de Paulo 
Afonso), e distribuida pela Companhia de Eletrici
dade do Cariri (sediada em Juazeiro do Norte). A 
corrente e de 220 volts e a rede distribuidora, que 
abrange t6da a cidade, apresenta 241 ligag6es. 

Em funcionamento 1 pensiio e 2 restaurantes. 

Assisthzcia Medico-hospitalar 

FUNCIONAM n a sede municipal um p6sto de ende
mias rurais, mantido pelo governo federal, e um 
p6sto de saude, mantido em convenio entre o Es
tado e o Municipio. 

Dois medicos e um dentista exercem a pro
fissao no Municipio. Ha duas farmacias. 

0 Circulo Operario de Jardim presta aos seus 
associados auxilios pecuniario e funerario e, tam
bern, assistencia escolar . A Sociedade de Sao Vi
cente de Paulo atende aos desvalidos. 

ASPECTOS CULTURAIS 

No INiCIO do ano letivo de 1964, 1 967 alunos esta
vam matriculados nas 43 unidades escolares que 
ministravam ensino primario geral. 0 corpo do
cente desse nivel era constituido por 59 profes
s6res. 

No ensino medio, havia, entao, 1 s6 estabele
cimento, com 9 profess6res e 66 alunos. Trata-se 
do Ginasio Padre Miguel Coelho, da Campanha Na
cional de Educandarios Gratuitos, o qual, inclusi
ve, mantem uma biblioteca com 218 volumes. 

Em funcionamento, tambem, a Escola Profis
sional Paulo VI, que ensina corte, costura, borda
do, etc. Contava com 18 profess6res e 70 alunos 
matriculados. 

No que se r efere a recreagao, disp6em os jardi
nenses do Cine Pax, com capacidade para 200 
pessoas. 
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Os motivos locais de maior atragao para os fo
rasteiros sao a estatua de Nossa Senhora das Gra
gas, com 2,5 metros de altura e apoiada numa co
luna artistica de 4 metros, trabalho de escultor jar
dinense , e a casa que serviu de sede para a cons
piragao de 1817, chefiada par Joaquim Pinto Ma
deira. 

As festividades regionais sao de cunho religio
so . A Festa de Santo Antonio comega em 1.0 de 
junho e se prolonga ate 13 do mesmo mes, com 
quermesses, leil6es, trezena, e, finalmente, a pro
cissao com o andor do santo padroeiro. Outro ato 
religioso bastante expressivo e que atrai para a 
cidade muitas pessoas do interior do Municipio e 
a Festa de Born Jesus, em 1.0 de janeiro . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

ACHAM-SE instaladas na cidade uma Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
estatistico nacional, uma eoletoria federal e outra 
estadual. 

Fomza[ao Administrativo-J udiciaria 

0 ARRAIAL de Barra do Jardim tornou-se Vila de 
Santo Antonio do Jardim par Alvara regia de 30 de 
agosto de 1814. 0 Municipio , desmembrado do ter
rit6rio de erato, veio a instalar-se somente a 3 de 
janeiro de 1816. A elevagao a categoria de cidade 
verificou-se em 3 de setembro de 1879, data da Lei 
provincial n.0 1 829. 

De termo judiciario, criado em 1814, Jardim 
passou a comarca de primeira entrancia, pela Lei 
provincial n.0 803, de 3 de agosto de 1857. Voltou 
ao nivel de termo judiciario, sendo ligado em 1931 
a eomarca de Missao Velha e, posteriormente, a de 
erato e a de Juazeiro, mas pela Lei n.0 213, de 9 
de junho de 1948, reconquistou a categoria de eo
marca de primeira entrancia, verificando-se a ins
talagao a 13 de agosto do mesmo ana. 

0 Municipio tinha inicialmente urn s6 distrito. 
Dividido em 1933 e subdividido em 1951, passou a 
ter, nesse ana, tres unidades distritais: Jardim 
(sede), Jati e Jardimirim . 0 territ6rio de Jati foi 
depois desmembrado, formando dais novas muni- ' 
cipios - o de Jati e o de Penaforte. Permanecem 
pais em Jardim apenas o distrito-sede e o distrito 
de Jardimirim. :Este ultimo foi tam bern elevado a 
Municipio, pela Lei estadual n.0 6 818, de 4 de de
zembro de 1963, mas ainda nao se verificou o ato 
de instalac;ao. 
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PinctJiftiS Ptlblicas 

No AND de 1963 , o Governo federal arrecadou 2,0 
milhoes de cruzeiros; o estadual, 16,5 e o munici
pal, 8,7 0,3 de renda tributaria) . 

0 or<;amf.nto do Municipio para 1964 previa re
ceita e despesa da ordem de 9,4 milhoes de cruzei
ros. Na despesa prevista, predominavam os itens 
"Administracao-Geral" e "Services de Utilidade Pu
blica", com,- respectivamente, 3S% e 39% do total. 
A renda tributaria prevista era de 1,0 milhao de 
cruzeiros. 

Repre.ren!a[ao Polfticc1 

0 LEGISLATIVO Municipal e composto de 9 vereado
res. Est a vam inscritos , nas elei<;oes de 7 de outubro 
de 1962. 3 917 eleitores . 

FONTES 

As INFORMA<:;6Es divulgadas neste trabalho foram. 
na sua maioria , fornecidas pela Inspetoria Regional 
de Estatistica do Ceara . Utilizados, tam bern, dados 
procedentes dos arquivos de documenta<;ao muni
cipal, da Diretoria de Documentac:;ao e Divulga<;ao 
do CNE e de outros 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. 

EST A publicat; tio jaz parte da serie de monograjia ,, 
organizada pela Diretoria de Documentat;tio e Divul
gaqao do Conselho Nacional de Estatistica. A nota 
introdut6ria, sabre aspectos da evolw;ao hist6rica do 
Municipio , corresponde a uma tentativa no sentido 
de sintetizar, com adequada sistematizaqao, elemen
tos esparsos em diferentes documentos . Ocorrem . 
em alguns casas, divergen.cias de opiniao, comvm 
em assuntos dessa natureza. nao sendo raros os equi
vocos e en·os nas pr6prias tontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse qualquer 
colabora.<;•ao. especialmente de historiadores e ge<i
gratos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidcnte: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sc hastiao Aguiar Ayres 

COLEt;:ii.O DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

~oo - Cai<;ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
207 - Minduri. 208 .:..... Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. S." das Dores. 219 - Serra Negra. 
~20 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 -
Siio Gabriel. 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 Ale~re. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sahara. 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 Porii. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
:~56 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecidll. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teresonolls. 266 - Brodosoni. 267 - Itanui. 268 -
Piratininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bra
gan<;a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 213 - Itaporanga 
D'Ajuda. 274 - Andrelandia. 275 - Cacondc. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 27R - Imperatriz. 

Acabou-se dr- im.prilll.ir, no Sav irn C rri/ in' du 
ll~GE, aos dezesscis dias do mes de novemfno de 
111il urmr~centos , • . 1'1' .1-'t'/1./a ~ ~ quatro. 


