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ASPECTOS FfSICOS - Area; 143 km'; altitude: 
624 m; temperaturas medias, em oc, das maxi
mas: 30; das minimas: 15; precipitac;iio pluvio
metrica anual: 1300 mm. 

POPULAQJi.O - 32 474 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrdjica: 227 habitantes par qutl6-
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricola (cana-de
-ar;ucar e agave> e industrias de transjormagiio 
(jarinha de mandioca, aguardente, beneficia
menta de agave) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 54 autom6veis e jipes, 28 caminhoes, .5 
6nibus e 42 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 875 ligaqoes eletri
cas; 1 hotel, 1 restaurante; 1 cinema e 1 teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 24 leitos em 3 
pastas de saude e em 1 enfermaria escolar; 4 
medicos, 3 dentistas, 2 enfermeiros, no exercicia 
da profissao; 3 tarmticias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 56 estabelecimentas es
calares de ensino primario geral, 3 de ensino 
media e 1 de ensino superior; 1 tipagrajia, 4 bi
bliotecas e 1 museu. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 39,0; despesa ti
xada: 39,0. 

REPRESENTAC)Ji.O POLITICA - 9 vereadares em 
exercicia. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgagao 
do CNE. 



Escola Normal e Ginasio Santa Rita 

ASPECTOS HIST6RICOS 

Nos MEADOS do seculo XVII o territorio do atual 
Municipio de Areia era conhecido pela denominagao 
de Sertao dos Buxaxas, indios que primitivamente 
habltavam a regiao. 

Por essa epoca, no local on de hoj e se ergue a 
cidade, urn portugues de nome Pedro construiu urn 
albergue a margem de cruzamento de estradas muito 
freqi.ientadas pelos que, procedentes do alto sertao 
paraibano ou de Pernambuco, demandavam Ma
manguape ou Paraiba. 0 colono, pela amizade que 
fez com os nativos, recebeu a alcunha de Buxaxa. 

0 movimento de viajantes e tropeiros pelo local 
atraiu habitantes, formando-se ali, em pouco tempo, 
pr6spera povoagao, que passou a chamar-se Brejo 
de Areia, em virtude de correr nas imediag6es o 
riacho de nome Areia. 

0 Municipio surgiu, desanexado do de Monte
Mar (atual Mamanguape), em 1815, completando. 
a 18 de maio ultimo, cento e cinqiienta anos de 
existencia. 

A populagao local participou das revolw;6es de 
1817 e 1848. Aderiu ao movimento libertador de 
Pernambuco, em 1817, e prestou a maior contribui
GiiO a Confederagao do Equador: partiram de Areia, 
que foi sede temponiria da Provincia, as tropas do 
sargento-mor Felix Antonio Ferreira de Albuquer
que, que combateram as f6rgas legals em Itabaiana . 
A esta coluna incorporaram-se remanescentes dos 
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denodados batalh6es de Pais de Carvalho, mar
chando os revoltosos ate o Ceara, onde foram ani
quilados. 

Em fevereiro de 1849, travou-se em Areia o ul
timo combate da Revolu~:;ao Praieira, iniciada, urn 
ano antes, em Pernambuco. Os rebeldes, depois do 
malogrado ataque ao Recife, invadiram a Paraiba e 
refugiaram-se em Areia, onde contavam com au
xilio do juiz municipal Maximiano Lopes Machado 
e do Coronel Joaquim dos Santos Leal. Entrinchei
raram-se na cidade, sustentaram seis horas de com
bate, fugindo ap6s, dispersados pelo interior da Pro
vincia. 

A campanha abolicionista foi ali das rna is in
tensas, destacando-se a Mocidade Emancipadora 
Areiense, a frente da qual se encontrava Manuel 
da Silva. 

Tiveram OS areienses o merito de libertar o ul
timo escravo no dia 3 de maio de 1888, dez dias 
antes, portanto, da proclama~:;ao da Lei Aurea . 

ForntafaO Administratiz·a e J udiciaria 

0 msTRrTo foi criado pela Provisao Regia de 29 
de junho de 1813, e o Municipio, com denominagao 
de Brejo d'Areia e territ6rio desmembrado do an
tigo Municipio de Monte-Mar (atual Mamangua
pe), foi instituido pelo Alvara de 18 de maio de 
1815, ocorrendo sua instalagao a 30 de ag6sto de 
1818. 

Por forga da Lei provincial n.0 2, de 18 de maio 
de 1846, a sede municipal foi elevada a categoria 
de cidade, sob o toponimo de Areia, que passou a 
designar tam bern o Municipio. 

Pela Lei estadual n.0 1 667, de 14 de margo 
de 1957, Areia perdeu o distrito de Remigio, que 
foi elevado a categoria de Municipio, figurando na 
divisao territorial vigente com urn s6 distrito, o da 
sede. 

Judiciariamente, Areia e sede de comarca, cria
da pela Lei n .0 27, de 6 de julho de 1864, abrangen
do tam bern o Municipio de Remigio. 

ASPECTOS pjSJCOS 

OcuPANDo uma area de 143 quilometros qua
drados, Areia esta situado na encosta oriental da 
Borborema, na zona fisiogr!ifica denominada Brejo. 
Limita-se com os Municipios de Remigio, Arara , 
Serraria, Pil6es, Alagoa Grande, Alagoa Nova e Ala
goinha. 

A sede municipal dista 92 quilometros, em linha 
reta, da capital do Estado, e situa-se a 624 metros 
acima do nivel do mar, sendo, pais, uma das mais 
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IJ:"re ja. do Rosario 

altas do Estado. Suas coordenadas geograficas sao 
as segumtes: 60 58' 12" de latitude sui, 35° 42' 14" 
de longitude W.Gr. 

0 territ6rio municipal apresenta-se extrema
mente acidentado configurando-se o relevo reple
to de vales, en costas e morros escarpados. 

A rede hidrografica e formada por inumeros 
cursos de agua, todos perenes, entre os quais desta
cam-se, pela sua importancia, os rios Pedregulho, 
Pitombeira, Marzagao, Fechado, Mandau e Bana
neiras. ~ste ultimo, situado a 3 km da sede, . e re
presado para o abastecimento p'ublico da cidade. 
Dentre os varios agudes existentes merece citagao 
o "Vaca Brava", com 3 450 milhares de metros 
cubicos, cujas aguas abastecem a cidade de Cam
pina Grande . Duas cachoeiras de pequeno porte, 
mas aproveitaveis, merecem destaque: a de Pitom
beira e a de Pedregulho, localizadas a 8 e 3 km da 
sede, respectivamente. 

Nos arrectores ha fontes cristalinas- a do Pirin
ga, Limoeiro, Bonito e Que bra- onde antigamente se 
realizavam banhos publicos que hoje estao interdi
tados pelo servigo de abastecimento de agua . 

0 Municipio tern clima ameno e saudavel, tor
nando-se muito \imido por ocasiao do inverno, no
tadamente nos meses de junho, j_ulho e ag6sto. As 
temperaturas medias, em °C, das maximas sao 30; 
das minimas, 15 e compensada, 22. As precipitag6es 
pluviometricas giram em torno de 1 300 mm, porem 
as vezes oscilam, com bastante pronunciamento, 
a.tingindo ate 1 800 mm. 
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ASPECTOS DEiVlOGRA.FICOS 

SEGUNDO os dados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, havia no Municipio 32 474 ha
bitantes, dos quais 81,7% localizavam-se na zona 
rural . 

Entre os dais ultimos censos, a populac;ao do 
distrito de Areia, apesar dos desmembramentos ve
rificados em 1957, com a criac;ao do novo Munici
pio de Remigio, cresceu de 10%. A cidade de Areia 
tambem cresceu de 64%, passando a 5 934 pessoas . 

A densidade demografica e de 227 habitantes 
por quil6metro quadrado. Foram contados 6 287 do
micilios. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A agricultura constitui a principal atividade 
econ6mica do Municipio, seguida das industrias de 
transformac;ao de produtos agricolas (engenhos de 
rapadura, aguardente, produc;ao de farinha de man
dioca e beneficiamento de agave). 

Censo Agricola 

0 CENSO AGRICOLA de 1960 (dados preliminares) 
revelou a existencia de 943 estabelecimentos, 
ocupando 32 230 ha de area, sendo 19 680 h a desti
nados as lavouras. Desses estabelecimentos, 698 
possuiam menos de 10 ha, cada urn ; 155, de 10 a 
menos de 100; e 90, de 100 a menos de 1 000. Havia 
9 701 pessoas ocupadas, 28 tratores e 24 arados. 

Criavam-se bovinos em 362 estabelecimentos, dos 
quais 356 tinham menos de 100 cabec;as, em cada 
urn, e 6, de 100 a menos de 500 . 

Agricultura 

A CANA-DE-AQUCAR e a agave foram as culturas que 
mais contribuiram para a economia municipal, 
em 1963, concorrendo, em conjunto, com 88,2% para 
o valor total da produc;ao agricola (1 ,5 bilhao de 
cruzeiros) . Do primeiro produto cultivaram-se 5 000 
hectares e a colheita atingiu 200 mil toneladas, no 
valor de 700 milh6es de cruzeiros. A segunda la
voura abrangeu uma area de 6 000 hectares, pro
duziu 6 mil toneladas, avaliadas em 600 milh6es de 
cruzeiros. Em seguida, bern distanciada, apareceu 
a mandioca cuja produc;ao alcanc;ou 13 300 tonela
das e 5,2% do valor total. 
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Matriz de N. s.a da Concei!;lio 

Os 6,6% restantes do valor corresponderam as 
culturas de feijao, algodao, laranja, manga, bana
na, abacate, fava, batata-doce, fumo, tangerina, 
milho, batata-ingH~sa, cebola, limao, mamona e 
caju. 

Trinta agronomos prestam assistencia aos agri
cultores do Municipio. Funciona em Areia um en
treposto da Sociedade Cooperativa Mista dos Agri
cultores da Paraiba, sediada em Joao Pessoa. 

Pecuari"t 

Os REBANHos existentes, em 1963, soma vam 13 300 
cabegas avaliadas em 141,5 milh6es de cruzeiros. 
Os muares contribuiram com 53% para esse valor 
(3 000 cabec;as), os bovinos com 25,5 (1 200 ca
begas) e os suinos com 8,8% (3 500 cabec;as) . Con.! 
tavam-se, ainda, 4 000 caprinos, 600 eqiiinos, 500 
asininos e 500 ovinos. Produziram-se 18 mil litro:> 
de leite, no valor de 720 mil cruzeiros. 

0 plantel avicola compunha-se de 13 000 gali
naceos (2 000 perus) e 1 000 palmipedes, valendo 10,6 
milh6es de cruzeiros. 

No mesmo ano, a produc;ao de ovos de galinha 
atingiu 30 mil duzias e 4,5 milhoes de cruzeiros. 

Um veterinario exerce atividade no Municipio. 
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Cemo Indttstrial 

0 CENSO INDUSTRIAL de 1960 registrou 5 estabe
cimentos, que ocuparam 386 operarios em media. 
mensal e utilizaram 635 cv de f6rga motriz. 

0 valor da produgii.o alcan~;ou 154,7 milhoes de 
cruzeiros, sendo de 45,3 milhoes o valor da trans
formagii.o indus trial. 

0 principal genero de industria, segundo o va 
lor da produgii.o, era o textil, com 1 estabelecimen
to, seguindo-se o de produtos alimentares e o de 
mecanica, com 2 estabelecimentos, cada urn . 

Produfao Industrial 

PREDOMINAM em Areia as industrias de transfor 
ma~;ii.o decorrentes das atividades agricolas, prin
cipalmente as de produgii.o de rapadura , aguarden
te, farinha de mandioca e beneficiamento de agave. 

Em 1963, cerca de 200 propriedades rurais pos
suiam instalag6es para industrializagii.o dos produ
tos agricolas. Havia 164 casas de farinha (27 000 
toneladas), 149 instalag6es desfibradoras de agave 
(3 BOO toneladas) e 90 engenhos, que produziram 
11 mil toneladas de rapadura e 3,2 milh6es de litros 
de aguardente. 

0 Municipio contava, ainda, com os seguintes es
tabelecimentos industrials: Usina Santa Maria (a~;u 
car e alcool), com 230 operarios em media mensal: 
Fiagii.o e Tecelagem Aeron6polis S/ A ifios e sacos 
de algodii.o), com 190 operarios, em media mensa!: 
2 panificadoras, com 11 operarios em media; e 2 
oficinas metalurgicas, com 17 operarios em media. 
Essas industrias apresentaram produc;ii.o total nu 
ordem de 456,0 milhoes de cruzeiros. 

Gado Abatido 

FoRAM abatidos , em 1963, 1117 bovinos, 984 sui
nos, 933 ovinos e 964 capiinos, resultando 289,8 
toneladas de carnes e derivados, no valor de 102,0 
milhoes de cruzeiros. A carne verde de bovino con
tribuiu com 72,4%, para o valor total; a carne verde 
~e suino, com 10,1% eo toucinho fresco, com 7,8% . 
Os 9,7% restantes do valor couberam as carnes 
verdes de ovino (3,8 %) e caprino (3,1 % ) , aos couros 
verdes e secos de bovino e as peles verdes e secas 
de ovino e caprino. 

Comercio e Bancos 

EM 30 de junho de 1964 havia na sede mumcl
pal 18 estabelecimentos de comercio varejista e 2 
atacadistas. 0 Municipio mantem transac;6es co-
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Casa onde nasceu Pedro Americo 

merciais com a Capital do Estado, cidades do in
terior da Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceara, 
alem de Campina Grande e Municipios vizinhos. 
Exporta, principalmente, agave, rapadura (80% da 
produ~;;aol, aguardente (70%). Da primeira apenas 
uma parte desprezivel e retirada para alimentar pe
quenas industrias domesticas de cordas, para con
sumo local. 

Os generos de primeira necessidade siio encon
trados no comercio local e nas feiras que se reali
zam t6das as quartas e sabados. 

As importa~;;6es sao feitas, principalmente, de 
Campina Grande. 

Areia disp6e de uma agencia do Banco do Bra
sil, utilizando tambem os estabelecimentos conge
neres das pra~;;as de Guarabira (Banco do Povol, 
Alagoa Grande (Banco do Nordeste) e Campina 
Grande (varios) . 

Os saldos das principals contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1963, foram os seguintes (em mi
lhoes de cruzeiros): caixa em moeda corrente, 10,4; 
emprestimos em contas correntes, 358,8; titulos des
contados, 127,1; depositos a vista e a curto prazo, 
41,7; e depositos a prazo, 0,4. 

Sertiifos 

ENTRE os estabelecimentos de presta~;;ao de servi
Qos, em 1964, contavam-se 2 oficinas mecanicas e 
1 posto de lavagem e lubrificagao para autos, 2 ofi
cinas de carpinteiros e 2 de sapateiros, 1 hotel e 1 
resta uran te . 
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1'1'ansporte e Com1micafoeJ 

AREIA liga-se aos Municipios vizinhos e a Capi
tal estadual por estradas municipais e estaduais. 
Gasta-se, em media, 40 minutos ate Alagoa Grande; 
40 minutos ate Alagoa Nova; 20 minutos ate Re
migio; 1 hora e 15 minutos ate Serraria; 1 hora 
ate Piloes; 2 horas ate Arara e 3 horas ate Joao 
Pessoa. 

Dista, ainda, atraves de rodovia, 1 hora de Cam
pina Grande, centro de maior vinculac;ao comercial 

Para Brasilia, DF, a ligac:;ao e feita por avi..iio, 
via Joao Pessoa ou por rodovia, via Feira de San
tana (BA) e Bela Horizonte (MG) . 

Existe no Municipio urn pequeno campo de 
pouso, em .terra melhorada, com 800 metrol'l de 
pista. 

Em 1964 estavam registrados na Prefeitura Mu
nicipal 54 autom6veis e jipes, 28 caminh5es, 5 oni -
bus e 42 outros veiculos. · 

CO!tVEIYCOE.S 
/WPOYIII P/IWHt:rYTR.0/1 -
RQLJUV//1 I"'&R/V/?r/ctYTI:'
/"E/ti'FO V/R 

Na sede municipal funciona uma agencia do 
Departamento dos Correios e Telegrafos. 0 servic;o 
telefonico, no momenta, esta sendo remodelado, com 
previsao para liga<;5es diretas com Campina Grande 
e Joao Pessoa. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

A cmADE esta situada nos altos da serra da Bor
borema, desfrutando de belo panorama. Possui 
41 logradouros formados por 30 ruas, 2 avenidas, 3 
tra.vessas e 6 pra{!aS. A area pavimentada a para
lelepipedos e de 18 mil metros quadrados, distri
buidos por 14 ruas, 5 pra~as e 3 travessas . Ate 31 
de dezembro de 1963, contavam-se 1 450 predios do
miciliares, 79 casas comerciais, reparti~oes publicas 
ou pr6prios municipals e 111 garagens, oficinas, 
galp6es, armaz,3ns e com outros destinos . 

0 servi~o de abastecimento de agua atende a 
64 predios e beneficia 27 logradouros totalmente e 
2 parcialmente. A recte de esgotos atinge 27 logra
douros. 

A energla de Paulo Afonso, fornecida pela Cia. 
Hldreletrica de Sao Francisco (CHESF) , serve 29 
logradouros da cidade e 14 propriedades rurais . Na 
sede municipal existem 875 liga~oes domiciliares e 
700 focos publicos. A corrente e alternada de 220/ 
/380 volts, trifasica. 

Assistencia Medico-sanitaria 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada a po
pula<;iio local pelos postos do SAMDU (4 leitos) 
e DNERu e pela Unidade Mista de Areia, do Servi~o 
Especial de Saude Publica, que dispoe de p6sto de 
saude e maternidade com 10 leitos. Alem dessas 
unidades oficiais Areia conta, ainda, com a Enfer
marla da Escola Normal e Ginasio Santa Rita (10 
leitos). Ha 3 farmacias, 2 medicos, 2 enfermeiros 
e 3 dentistas em atividade. A popula~iio dispoe, ain
da, dos serviQOS de 2 medicos niio resldentes na 
cidade. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

A R11:DE escolar de ensino primano geral, em 1964, 
era formada por 56 estabelecimentos: 17 es
taduais, 35 municipals, 3 particulares e 1 federal 
(CNEA), com 146 profess6res e 3 546 alunos ma
triculados no inicio do ano letivo. Destes totais, 11 
profess6res e 280 alunos pertenciam a Campanha 
Nacional de EducaQiio de Adultos. 

0 ensino medio esta a cargo da Escola Normal 
e Ginasio Santa Rita, do Ginasio Coelho Lisb6a, 
ambos particulares, e da Escola de Agronomia do 
Nordeste, federal. 0 primeiro desses educandarios 
dispoe de cursos ginasial , normal e industrial, com 
16 profess6res e 249 alunos. 0 segundo possui 
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cursos ginasial, basico e tecnico de contabilidade, 
on de estudam 228 alunos e lecionam 23 professores. 

A Escola de Agronomia do Nordeste, fundada 
em 1936, pertencente a Universidade da Paraiba, 
mantem dois cursos: o superior de agronomia, com 
123 alunos e 34 professores, e o agrotecnico, de nivel 
mectio, com 17 professores e 84 alunos. 

Filbo.r Ilu.r1re.1 

Entre os filhos ilustres de Areia, ja desapareci
dos, destaca-se Pedro America de Figueiredo e 
Mello, que nasceu em 1843 e faleceu em Florenga , 
Italia, em 1905. 

Pintar e escritor de proje<;ao nacional, comegou 
a estudar belas-artes em 1856, depois de ter segui
do o curso da Universidade no Imperial Colegio. 
Em 1859 seguiu para a Fran<;a, como bolsista, pa,s
sando a estudar com Ingres e Vernet. Formou-se 
em ciencias fisicas e naturais pela Universidade de 
Bruxelas, da qual foi lente de arqueologia e profes
sor adjunto. Escreveu na Europa uma serie de me
m6rias eruditas. Deixou alguns romances e foi 
deputado republicano. 

Suas telas mais celebres encontram-se no Mu
seu Nacional de Belas Artes e intitulam-se: "Bata
lha do Avai", que mede onze metros por seis e foi 
exposta pela primeira vez em Florenga, em 1877, c 
"0 Grito do Ipiranga", que lhe valeu os titulos de 
Grande do Imperio e Carioca. Alem destas telas 
pintou ainda "Paz e Concordia" (no Palacio Ita
maratD, "A Batalha de Campo Grande", "Velhice 
de Davi", "Heloisa", "D. Catarina de Ataide", "Ra
bequista Arabe", e muitas outras. 

Ao ensejo da comemora<;ao do primeiro cente
mirio do nascimento do pintor, foi construido no 
cemiterio de Areia o mausoleu de Pedro America. 
para guardar condignamente os seus despojos de 
volta da Italia . 

A "Casa de Pedro America", onde nasceram o 
grande pintor e seu irmao Aurelio de Figueiredo, 
foi restaurada e entregue ao patrim6nio municipal. 
E: sede da Biblioteca Rodrigues de Aquino e do Museu 
Pedro America, constituido de objetos pessoais e 
quadros pertencentes ao insigne artista areiense. 

Outro.r A.rpecto.r CulturaiJ 

HA 3 bibliotecas em funcionamento: a da Esco
la de Agronomia do Nordeste, especializada, com 
6 807 volumes; a do Salli.o de Leitura Rodolfo Pires, 
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Gin{tsio Coelho I.isboa 

mantida pela Loja Magonica (2 054 volumes), pu
blica; e a Rodrigues de Aquino, publica municipal, 
com 3 208 volumes . Ha, ainda, uma da Escola 
Normal e Ginasio Santa Rita, de pequeno porte. 

Existe, na cidade, o cinema Sao Pedro (200 lu
gares) e o teatro Minerva, este ultimo em fase 
de restaurat;ao, foi urn dos primeiros teatros cons
truidos na Paraiba 0859) . 

Os festejos populares sao de natureza religiosa, 
destacando-se o da Padroeira da Cidade, Nossa Se
nhora da Conceit;ao, que se inicia em fins de no
vembro e vai ate o dia 8 de dezembro, a ela con
sagrado. 

0 Servi<;o Social da Par6quia local possui uma 
tipografia . 

./1SPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

o IBGE mantem a Agencia Municipal de Estatistica, 
orgao do sistema estatistico nacional. Ha uma co
letoria federal e outra estadual. 0 Legislativo local 
e composto de 9 membros. 

Finan[as Ptlblicas 

EM 1963, o Governo Federal arrecadou 26,0 mi
lhoes de cruzeiros, o Estadual 65,0 e o Municipal 
21,8 (14,6 de renda tributaria) . A despesa muni
cipal atingiu 20,6 milhoes. 

0 orgamento municipal para 1964 previa recei
ta de 39,0 milh6es de cruzeiros e fixava igual des
pesa. 
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FONTES 

As INFORMA96Es divulgadas neste trabalho foram. 
na sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agen
te Municipal de Estatistica de Areia , Francisco Be
zerra de Araujo Galvao Neto. 

Utilizados tambem na sua elaboracao dado_.;; 
dos arquivos de documentac;ao municipai da Dire
toria de Documentac;ao e Divulga<;ao (Secretaria
-Geral do CNE) e de outros 6rgaos do sistema es
tatistico nacional. 
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EST A publicat;ao jaz parte da serie de monograjf.a& 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tat;ao e Divulgat;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
zur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;ao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa nature
za, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborat;ao, espe
ctalmente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presid~nte: Gen. Acuinaldo lose SenD& Campos 

Secretario-Geral: Sebastiio Acuiar Ayres 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(4.a serie) 

300 - Sli.o Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - L~>n~;ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata; SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro . 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;o Grafico do 
IBGE, aos dezenove dias do mes de outubro de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criac;ao do Ins
tituto e 400.0 da fundat;;tio da Cidade do Rio de Ja
neiro. 


