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CAMAQUA 

RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FISICOS - Area: 2 745 km' (1960); al
titude: 38 m; temperaturas medias, em °C: das 
maximas, 24; das minimas, 11; precipitar;;iio 
pluviometrica anual: 1 310 mm. 

POPULA<;Ao - 42 577 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densida
de demogrlifica: 16 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (arroz·), 
pecuaria e beneficiamento do arroz. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias 
bancarias e 1 da Caixa Econ6mica Federal. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 112 autom6veis e jipes, 175 caminh6es 
e 439 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 784 ligar;;6es ele
tricas; 62 aparelhos telef6nicos; 6 hoteis, 5 pen
s6es e 10 restaurantes; 3 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral, 
com 72 leitos, e 2 postos de saude; 6 medicos, 
7 dentistas e 10 enfermeiros , no exercicio da pro
fissao; 4 tarmlicias . 

. 4.SPECTOS CULTURAIS - 123 escolas de ensino 
primlirio geral, 7 unidades de ensino medio; 
2 tipografias, 4 livrarias, 2 bibliotecas, 1 jornaZ. 
e 1 estar;;iio radiodifusora; 6 advogados, 6 en
genheiros, 6 agr6nomos e 2 veterinlirios. 

FINAN9AS MUNICIPAlS EM 1963 (milh6es de cru~ 
zeiros) - r eceita total: 98; renda tributaria: 
50; despesa: 116,3. 

REPRESENTA<;AO POLITICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Francisco Xavier da Costa, ambos da Diretoria d e 
Documentat;ao e Divulgat;ao do CNE. 



HIST6RICO 

A REGIAO do atual Municipio de Camaqua era ha
bitada por indigenas tapes, com provaveis incur
s6es dos minuanos. Nao existem elementos precisos 
sobre o inicio do comercio entre indios e europeus. 
Na segunda metade do seculo XVI, os portugueses 
navegavam na lagoa dos Patos, subindo ate o Rio 
Taquari, sendo entao provavel o contato com os 
tapes da regiao de Camaqua (Y-rio; Cava-vespa; 
Cua-buraco), ou rio do Buraco das Vespas. 

Em 1737, foi fundado o presidio Jesus-Maria
Jose, na barra do Rio Grande, originando a efe
tiva colonizac;ao. Em 1774, os espanh6is, depois de 
terem invadido a provincia, cruzaram o rio Cama
qua, atingindo o rio Pardo, de onde foram expul
sos, ate recruzarem o Camaqua, ponto extrema me
ridional do dominio portugues na America. 

Ja eliminada a invasao espanhola, o alferes 
Joaquim Gon<;alves da Silva - pai de Bento Gon
galves, chefe da Revolu<;ao Farroupilha - doou meia 
Iegua em quadro para constru<;ao de uma capela, que 
foi erigida, em 1815, por provisao do Bispado, com 
o nome de Sao Joao Velho, e em torno da qual sur
giu o povoado do mesmo nome, mudado mais tarde 
para Capela Velha. 

Ana Gongalves Meireles, em 1844, doou cern 
bra<;as de terreno a margem esquerda do arroio 
Duro para ere<;ao de nova capela. Local onde hoje 
se situa a sede do Municipio. 

E considerado fundador da cidade Manuel da 
Silva Pacheco, em data de 5 de maio de 1851. Tor
nou-se a 54.a freguesia da provincia do Rio Gran
de, com o nome de Sao Joao Batista de Camaqua, 
em 1854. Elevou-se a Municipio em 1864, tendo com
pletado a 19 de abril deste ano o seu primeiro cen
tenario. 

Sede da Prefeitura, onde se acha instalada a Agencia 
de Estatistica do IBGE 



Comp6e-se a popuiagao camaqiiense de descen
dentes de coionos aiemaes, franceses, poloneses, 
portugueses, espanh6is e de elementos indigenas. 

0 toponimo originario foi mudado para Sao Joao 
de Camaquii e posteriormente para Camaqua. 

ASPECTOS FlSICOS 

CAMAQUA esta Iocalizado na zona fisiografica da En
costa do Sudeste. Limita-se com os Municipios de 
Sao Lourengo do Sui, Cangu<;u, Encruzilhada do Sui. 
Sao Jeronimo, Tapes e Dam Feliciano (recem-cria
dol, ah~m de ser bv,nhado peia lagoa dos Patos. 

0 distrito-sede, aos 38 metros de altitude, dista 
106 quil6metros, em linha reta, da Capital do Es
tado. Coordenadas geograficas: 30° 51' 00" de lati
tude sui, par 51° 48' 42" de longitude W. Gr. 

Com area de 2 745 quil6metros quadrados, tern 
como principal acidente fisico a lagoa dos Patos, 
que banha o Municipio desde a foz do arroio Ve
lhaco ate o estuario do rio Camaqua. Ha, ainda, as 
lagoas: Guaraxaim, situada no distrito de Santa 
Rita do Sul, com area aproximada de 10 000 000 m"; 
Ceiau e Formosa, ambas no distrito-sede, com 
120 000 e 90 000 m2

, respectivamente. 
Entre OS rios 0 mais importante e 0 Camaqua, 

com percurso de, aproximadamente, 80 km dentro 
do Municipio, servindo de divisa entre este e os 
de Sao Lourengo do Sui, Encruzilhada do Sul 
e Dam Feliciano. Seguem-se os arroios: Velhaco, 
Sutil e Duro, que margeia a cidade. De men or 
porte: Jacare, Santa Rita, 6rfaos, Medina, Cor
deiros, Divisa, Palanque, Tigre, Caititu, Moinho, Bo
nito, Formoso, Sutilzinho, Tristeza e Peixe. Os cur
sos de agua sao piscosos, encontrando-se grande va
riedade de peixes: traira, jundia, bagre, dourado, 
pintado, piaba, grumata, tainha etc. Nao tern a 
pesca, porem, finalidade economic a. Quedas de agua 
ha quatro: do arroio Sutil, do Veihaco 0200 litros 
par segundo) e duas do arroio Duro (sendo uma 
com descarga de 900 litros par segundo) . Duas sao 
as barragens: 6rfaos e Duro. 

A principal serra do Municipio e a do Erval, 
que circunda a lagoa dos Patos, com altos cerros e 
coxilhas onduladas; Pedra Branca, Vigia, Grande e 
Pinheiro sao os pontos culminantes, neia locali
zados. 
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Vista aerea do Derivador de Irriga!;ao do Canal Principal do 
Plano do Duro 

Nos subdistritos de Capela Velha, Bonito e San
ta Auta sao encontrados os minerios de malacache
ta, ferro e cobre; no de Bonito, ha caolim. Nao sao 
explorados. 

Entre os vegetais, encontram-se cedro, ipe, ca
briuva, pau-ferro, carvalho, angico, canela, caporo
roca, canjerana, eucalipto, catingua, taruma, acacia 
etc. :Estes vegetais sao explorados. 

0 cli:na e ameno. T'emperaturas medias anuais, 
em °C: das maximas, 24; das minimas, 11. Precipi
tagao pluviometrica : 1 310 mm. Ocorrem geadas nos 
meses de junho a agosto. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

Os RESULTADOS preliminares do Recenseamento Ge
ral de 1960 registraram populagao de 42 577 habi
tantes, acusando acrescimo de 21 % sabre os resul
tados do Censo de 1950. Ha 11 153 habitantes na 
zona urbana, que cresceu 141 % , e 31 424 na zona 
rural, que cresceu 2,8 %. 

0 distrito-sede tern 37 210 habitantes e o de 
Arambare 5 367. 

A populagao da cidade era de 9 732 habitantes 
(3 436 em 1950), registrando crescimento de 183%, 
e a da vila de Arambare, de 1 421, crescendo 19%. 

A densidade demografica do Municipio e de 16 
habitantes por quilometro quadrado. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

A ECONOMIA esta alicergada na agricultura, ni'i.o 
podendo ser desprezada a posigao de relevo da pe
cuaria. 

Alem da barragem do arroio dos 6rfaos, que e 
utilizada na irrigagao de cerca de 1 200 quadras de 
arroz, acha-se em execu<;ao o chamado Plano do 
Duro, destacando-se a barragem, na faixa da pla
nicie costeira da lagoa dos Patos, que proporciona
ra irrigagao regular e eficiente, evitando as gran
des enchentes e estiagens, propiciando maior desen
volvimento a agricultura (principalmente ao arrozl. 
0 seu reservat6rio sera de 150 milhoes de metros 
cubicos e a recte de drenagem e irrigag5es de 180 km 
050 ja construidos) . 

No setor industrial, alem do beneficiamento do 
arroz em larga escala, ocorrera urn surto de novas 
industrias com a elevagao do potencial energetico, 
decorrente da ligagao do sistema local com a Usi
na de Charqueadas (ja em fase iniciall . 

Censo A gricola 

Os RESULTADos preliminares do Censo Agricola de 
1960, registraram 2 297 estabelecimentos (1 614 em 
1950) , numa area de 172 654 hectares 071421 em 
1950), dos quais 53 051 reservados para lavouras 
(26 607 em 1950) . 

Havia 495 estabelecimentos com menos de 10 
hectares, cada urn 091 em 1950) ; 1 583 de 10 a 
menos de 100 (1 266 em 1950); 186 de 100 a menos 
de 1 000 (124 em 1950) e 32 de 1 000 a menos de 
10 000. 

Ocuparam-se 10 998 pessoas (8 931 em 1950) . 
utilizando 407 tratores (64 em 1950) e 3 894 arados 
(2 524 em 1950) . 

Criavam-se bovines em 1 583 estabelecimentos. 
dos quais 1 481 tinham menos de 100 cabe<;as. cada 
urn; 80, de 100 a 500 e 22. de 500 a mais. 

Agricultttra 

A cuLTURA do arroz e a atividade de maior impor
tancia econ6mica para o Municipio, que e urn dos 
principais prod u to res do Estado . 

A produgao agricola de 1963, incluindo 27 pro
dutos, atingiu 4,5 bilhoes de cruzeiros. A cultura 
do arro.z contribuiu com 72 % para o valor . produ-
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ziu 64 800 toneladas e ocupou 21 600 ha. 0 milho e 
o produto seguinte, com 14% para o valor e 48 mil 
toneladas. Mais distanciadas, vieram a batata-in
glesa, com 2 201 milhoes de cruzeiros e 9 000 tone
ladas; o feijao, com 162,7 milhoes de cruzeiros e 
3 549 toneladas; o tomate com 56 milhoes de cru
zeiros e 800 toneladas; e o alho, banana, uva, la
ranja, marmelo, mac;a, melancia, figo, cebola, fu
mo, trigo, linho, cevada, alfafa., aveia, batata-doce, 
pessego, tangerina, pera, soja e amendoim. Neste 
ano ja se contavam 2 100 estabelecimentos agri
colas. 

Na safra de 1963/64, 778 orizicultores foram fi
nanciados pela Carteira de Crectito Agricola e In
dustrial do Banco do Brasil. 

Pecuaria 

A POPULAgKo pecuana, em 1963, atingiu 192 053 ca
bec;as de gado, no valor de 989,0 milhoes de cruzei
ros. A representac;ao bovina foi de 89%, acompa
nhada, a distancia, pela ovina 6%, a eqiiina 4% e a 
suina 1%. 

As ragas predominantes sao Devon, Hereford, 
Charolesa e Holandesa. 0 gado se destina a engor
da, revenda, corte e leite. 

Foram produzidos 3,1 milhoes de litros de lei
te, em 1962, no valor de 77,5 milhoes de cruzeiros. 
A la em bruto pesou 80,3 toneladas, no valor de 
64,2 milhoes de cruzeiros. Foram produzidas 242 mil 
duzias de ovos de galinha, no valor de 12,1 milhoes 
de cruzeiros. 0 mel e a cera de abelha pesaram 
42 toneladas, no valor de 2,9 milhoes de cruzeiros. 

A II Exposigao Regional de Pecuaria Cama
qiiense, em 1963, teve urn movimento de vendas de 
57,9 milhoes de cruzeiros. 

Havia 420 estabelecimentos pecuarios e 1 680 
agropecuarios, em 1963. 

Censo Industrial 

Os RESULTADOS do Censo Industrial de 1960 regis
traram 109 estabelecimentos com produgao no valor 
de 416,1 milhoes de cruzeiros. As despesas de con
sumo atingiram 295,3 milhoes de cruzeiros (2.78,9 
de materias-primas), e foi de 119,8 milhoes de cru
zeiros o valor da transformagao industrial. 
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Foi de 278 a media mensa! dos operarios 
ocupados. Foram gastos com salarios e vencimentos 
16,6 milh6es de cruzeiros (10,0 milh6es de cruzeiros 
a operarios) . 

Utilizaram-se 2 324 c.v. de f6rga motriz. 
0 principal genero de industria era de produ

tos alimentares, que contribuiu com 47 % dos esta 
belecimentos e 95% do valor da produgao. Os de 
minerais nao metalicos e os de madeira contribui
ram com 19 e 16%, respectivamente, para o nu
mero total de estabelecimentos. 

f lldttJiria 

EM 1962, foram registrados 172 estabelecimentos 
industriais, com produgao de pouco mais de urn 
bilhao de cruzeiros, dos quais 85 % foram absorvi
dos pelo beneficiamento de arroz. Foram registra
das, ainda, 4 padarias com produgao de 23,9 mi
!h6es de cruzeiros e 14 operarios em media mensal. 

A media mensa! de operarios foi 353 dos quais 
138 foram ocupados no beneficiamento de arroz. 

Aba!e de Reses 

EM 1962 foram abatidos 2 855 bovinos, 1 474 suinos, 
1 073 ovinos e 5 caprinos. Resultaram 715,3 tonela
das, no valor de 85,7 milh6es de cruzeiros. A carne 
verde de bovina contribuiu com 75 % para o valor 
total; a de suino com 5%; o toucinho fresco com 
5% ; o couro salgado de bovina com 5%; o couro 
seco de bovina com 4% e a carne verde de ovino 
com 3% . 

Comrfrcio 

RAVIA 382 estabelecimentos comerciais, dos quais 22 
eram atacadistas, em 1963. 

A hospedagem esta a cargo de 6 hoteis e 5 pen- . 
soes , servindo-se refeig6es ainda em 10 restaurantes . 

0 comercio externo se faz, entre outras, com 
as pragas de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande .. 
Caxias do Sui, Novo Hamburgo, Sao Paulo, Blume
nau e Guanabara. 

0 arroz e exportado para Minas Gerais , Sao 
Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Porto Ale
gre; o milho para Sao Paulo e Porto Alegre; os de
mais produtos para Porto Alegre e grande parte 
consumida no Municipio . 
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Trans partes 

CAMAQUA esta ligado por rodovia aos Municipios de 
Pelotas (135 quilometros) ; de Encruzilhada do Sul 
(105); de Tapes (60); Sao Lourenc;;o do Sui (84); 
Canguc;;u (163) e Sao Jeronimo (143). Com a Capital 
Estadual, por Todovia federal (BR-2), em 2 horas 
( 121 km) . Com a Capital Federal, via Porto Alegre. 
Curitiba, Sao Paulo, Matao ou Uberaba, em 4 dias. 

CONVENyOES 
ROOOVIA PAVIMENrAi!A

ROOOVIA PERMANENrE 
FERROVIA ......_. 

0 campo de pouso - Teodolino Viegas - na 
sede municipal, dista 2 km da cidade, possui pista 
gramada de 1 000 x 50 metros, controlado pelo Aero 
Clube Camaqtiense. Ha, ainda, outro particular em 
uma fazenda, distante 60 km, com pista de 
500 x 40 m. 

Em 1963, registraram-se , na Prefeitura, 112 au
tom6veis e jipes, 175 caminh6es e 439 outros veiculos . 

E.rtabelecimento.r Bancario.r 

EM 31 de dezembro de 1963, os saldos das principais 
contas bancarias, eram os seguintes (milh6es de 
cruzeiros): caixa, em moeda corrente, 71,3; empn\s
timos em contas correntes, 1 208,9; titulos descon
tados, 275,0; dep6sitos a vista e a curto prazo, 359,4; 
depositos a prazo, 30,1. 

Ha 3 agencias bancarias: do Banco do Brasil, 
do Estado do Rio Grande do Sul e do Agricola Mer
cantil, all~m de 1 agencia da Caixa Economica Fe
deral. 
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A epopeia farroupilha e comemorada todos os anos, 
a 20 de setembro 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Camaqua, a esquerda do arroio Duro. 
compreende uma parte elevada e outra baixn. 
Nesta ultima estao o centro comercial e o Palacio 
Municipal. 

0 Censo de 1960 registrou 7 984 domicilios, dos 
quais 6 936 situados no distrito-sede. 

Ha 105 logradouros publicos, dos quais 3 aveni
das, 50 ruas, 11 travessas e 41 outros logradouros. 
A area pavimentada e de 167 000 m2

, sendo 
141 000 m2 a paralelepipedos. 

:E de 3 452 o numero de predios, sendo 3 389 de 
1 s6 pavimento e os demais variando de 2 a 6. Na 
zona urbana estao 1 401 e na suburbana 2 051 pre
dios . Existem 1 676 predios exclusivamente residen
ciais e 418 nao residenciais e 1 358 residenciais e des
tinados a outros fins. 

:E servida de luz eletrica desde 1920, existindo 
1 349 ligac;6es domiciliares, 390 para f6r~;;a motriz 
e 35 em reparti<;6es publicas. Contam-se 1 050 focos, 
distribuidos em 10 logradouros. 

Foram consumidos, em 1963, na cidade, ... . 
140 212 kWh para ilumina<;ao publica, 919 490 para 
particular, 910 060 para f6r<;a e 390 345 em repar
ti<;6es publicas. Na vila de Arambare, o consumo foi 
de 11 310 kWh para iluminac;ao publica. e 33 050 para 
particular. 

A rede de abastecimento de agua serve a 16 lo
gradouros e o consumo, em 1963, alcan<;ou 351 712 m'. 

A rede telef6nica conta com 62 aparelhos. sen
do 40 na cidade. 
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Escola Normal e Ginaslo Sao Joao Batista 

Entre os monumentos hist6ricos estao o obe
lisco comemorativo do 1.° Centenario de Cama
qua, na prac;a 15 de Novembro, e o em homenagem 
ao Dr. Donario Lopes, na prat;a do mesmo nome. 

Assistencia Medico-hospitalar 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria esta a cargo de 1 hos
pital geral, com 72 leitos, mantido pela Prefeitura, 
alem de 2 postos de saude, mantidos pelo Estado. 

A populac;ao conta com 6 medicos, 7 dentistas e 
10 enfermeiros no exercicio da profissao e com 
4 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

No ENSINO primario geral, em 1963, havia 123 es
colas, das quais 71 municipals, 22 estaduais, 26 do 
SEDEP (convenio do Estado com o Municipio) e 
4 particulares. A matricula efetiva foi de 6 431 alu
nos e a aprovac;ao alcangou 4 122 crianc;as. Lecio
naram 277 professores formados. No ensino infan
til, havia 7 mestres e 110 alunos. 

o ensino medio esteve a cargo de 7 unidades 
escolares, onde foram lecionados o cientifico, gina
sial, comercial e normal, tendo-se matriculado 
1 048 alunos, no inicio do ano letivo de 1964. 

A Fundac;ao Educacional Camaquense distribui 
bolsas de estudos aos alunos pobres do Municipio. 

Camaqua dispoe de 2 bibliotecas, com 6 800 vo
lumes, 1 jornal- "0 Camaqua" -, semanario, 4 li
vrarias e 2 tipografias; 1 estac;ao radiodifusora , 
"Radio Camaquense" - ZYU -42, frequencia de 
1 560 kc/s, ondas medias. 
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Existem 3 cinemas: Guarani e Vila Nova, na 
cidade, com 550 e 450 lugares; o Guaraxaim, na 
vila de Santa Rita do Sui, com 150 Iugares. 

As associag6es recreativas , desportivas e cultu
rais sao as seguintes: Lions Clube, Rotary Clube. 
Clube Atletico Ca.maqtiense. Guarani Futebol Clu
be, Gremio Esportivo Navegantes, Camaqua Tenis 
Clube, Clube de Xadrez Camaqiiense, Associagao 
Atletica do Banco do Brasil, Area Futebol Clube . 
Sociedade Sao Joao Batista de Bolao e Bocha, Clu
be Comercial, Clube Camaqiiense, Associagao dos 
Amigos da Vila Jardim , Sociedade Recreativa Ho
rato Domingos Soares, Sociedade Alvorada, Cama
qua Rinhas Clube e Aero Clube Camaqiiense, agru
pando cerca de 3 300 s6cios. 

Exercem profissao liberal 6 advogados, 6 enge
nheiros, 6 agronomos e 2· veterinarios. 

/ lSPECTOS ADi\1/NISTR.ATIVOS 

EsTli.o sediadas no Municipio uma Coletoria fe
deral, uma Exatoria estadual e uma Agencia Muni
cipal de Estatistica, 6rgao integrante do sistema es
ta tistico brasileiro. 

Fom;cr[ao Admini.rlrtttiz.·a e Judiciaria 

0 Distt·ito foi criado pela Lei provin cial n ° 294. 
de 14 de novembro de 1854. e o Municipio pela de 
numero 569, de 19 de abril de 1864, com territ6rio 
desmembrado do de Porto Alegre. A sua instala
qao teve lugar a 7 de janeiro de 1865. 

A vila de Gamaqua foi elevada a categoria de 
cidade a 31 de marqo de 1938 (Decreta n .O 7 1991. 

Sofreu diversas reformulac;oes administrativas. 
compondo-se, atualmente, de 3 distritos - Cama
qua, Arambare e Santa Rita do Sui <criado depois 
de 1960) - e 6 subdistritos. 

E comarca desde 18 de maio de 1877, por for
qa da Lei provincial n. 0 1 113. 

r:inall(aJ Ptlblica.r 

EM 1963, o Municipio arrecadou 98 milhoes de cru
zeiros <50,0 de renda tributarial e realizou despesas 
no valor de 116,3 milhoes. 

o Governo estadual arrecadou 457,8 milhoes de 
cruzeiros e o federal 86,6 milhoes. 
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Uepresenta[ao Polftica 

A CAMARA de Vereadores e composta de 13 edis 
eleitos para o periodo 1964/68 . 

Para as elelgoes de 7 de outubro de 1962, esta
vam inscritos 12 076 eleitores . 

FONTES 

As INFORMAgoEs divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de camaqua, e utilizados, tambem, 
dados procedentes dos arquivos de documentagao 
municipal, da Diretoria de Documentagao e Divul
gagao do CNE, de outros 6rgaos do sistema estatis
tico nacional e da revista mensa! do Instituto Rio
grandense do Arroz (Lavoura Arrozeira, ano XVIII, 
n .0 205). 
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ESTA publicaQao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretort.a de Documen
tagao e Divulgagao do Conselho Nacional de 
Estatistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolugao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematizagao, elementos esparsos em 
diferentes documentos . Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias jontes de pesquisa . Por isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
c;fi.o, especialmente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen . Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secrctario-Geral: Sebastiiio Aguiar A.yre' 

COLE~JiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

:~oo - Cai~;ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama<;ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera . 
207 - Mindurl. 208 - Valen~;a. 209 - Humberto de Campos. 
:!10 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 21 3 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. '216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra . 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca-
puru. 230 - Barreiros. 231 "iba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Tape1- > - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sahara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuqulra. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mailet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porli. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaraglbe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Apareclda. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teresilpolis. 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. - 268 -
Piratininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bra
gan<;a Paulista. 272 - Paraiba. 273 - Itaporanga d'Ajuda . 
274 - Andreliindia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa Grande. 
277 - ,Jardim. 278 - Floresta. 27n - Camaquli. 

Awuou-Je de imprimir, no Servir,-o Grdfico dr, 
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