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ASP ECTOS FiSICOS - Area: 718 km ' ( 1965); alti
:'nde: 14 m; temperaturas medias, em ~c .. 26,0 ; 
ilas mdximas: 31,3; das minimas: 22,7; precipi
;ac;ao plnviometrica anual: 2 054,8 mrn (19631 0 

POi' U LACAO - 402 170 habitantes r dados prelimi
>;ares do Recenseamento Geral de 1960) ; den
.;; idade demognifica: 560 habitantes par quil6-
' ' letro quadrado. 

A 1 r nDADES PRINCIPAlS - Industria de trans
IO!'Illct c;do 

E.<;,·:I'.!BELECIMENTOS BANCARIOS - 5 matri?..eso 
.1 ; agencias e .l da Caixa Economic a Federal . 

VE:,: ULOS REGJSTRADOS (na Prejeitura Munici
;.Ja[l 3 972 autom6veis e jipes, 1 943 caminh6eso 
S91 6nibus e 5 543 outros veiculos . 

ASPECTOS URBANOS - 45 000 ligac;6es eletricas, 
8 848 aparelhos telefonicos, 16 hoteiso 7 1Jens6es, 
20 restaurantes , 17 cinemas e 2 teatros. 

AS.SJSTENCIA MEDICA - 14 hospitais gerais com 
2 359 leitos: 405 medicos, 774 enjenneiros e 258 
lf'entistas 1io exercicio da projissao ; 84 tarmli
·,ia.s; 25 mnbulat6rios ; 118 estabelecimentos de 
, ·u~dc ptiblica . 

A.SFECTOS CULTURAIS -- 211 unidades escolares 
de ensino primlirio gerctl, 53 de ensino media. 
1 Universidade e 4 Escolas Isoladas; 18 tipo-. 
c!mfias, 15 limoarias, 14 bibliotecas e 9 jornais: 
-~ radiodijusoras e 1 de televisiio; 1 museu 0 

OR<;' /,_ IVIEN7'0 MUNICIPAL PARA 1965 (bilh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 4 4 ° renda tribu-
tii ria: 4,7; despesa fixada : 4,7 0 ' ' 

RDPRESENTA9AO POL!TJCA - 15 vereadores em 
exercicioo 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de Do
cum.entagao e Divulgac.ao do CNE 0 Desenho da capa 
de Q 0 Campofiorito 0 



ASPECTOS HIST6RICOS 

SucESSIVAS viagens realizadas por europeus de di
versas nacionalidades, que chegaram a fazer plan
tac:;6es na Amazonia e ai edificar fortificag6es, des
pertaram o interesse hispano-lusitano para a con
quista do norte do Brasil, onde aquele dominio ::;e 
achava visivelmente ameagado. 

Coube a Francisco Caldeira Castelo Branco, 1..Ull 
dos her6is da expulsao dos franceses do Maranhao, 
a honra de comandar uma expedic:;ao de 200 homens, 
com o objetivo de afastar do literal norte os cor
sarios estrangeiros e iniciar a colonizac:;ao do "Im
perio das Amazonas". 

No dia 12 de janeiro de 1616 fundeava Castelo 
Branco na foz do grande rio, na baia que os indi
genas chamavam de Parami-Guac:;u, hoje Guajara . 
Ali edificou um forte de palic;ada, em quadrilatero, 
feito de taipa de pilao e guarnecido de cest6es. Essa 
fortificac:;ao, que teve inicialmente o nome de Pre
sepia, e hoj e o hist6rico Forte do Castelo. 

Ao redor do forte comec:;ou a formar-se a po
voac:;ao, que recebeu entao a denominac:;ao de Feliz 
Lusitania, sob a invocac:;ao de Santa Maria de 
Belem. Constituiu-se logo a Camara do Senado, que 
a 1.0 de setembro de 1627 recebeu o primeiro patri
monio municipal, pela Carta de Doac;ao e Sesmaria 
passada pelo Capitao-General do Maranhao e Grao 
Para, Francisco Coelho de Carvalho. 

Em 1636, chegaram padres jesuitas e alguns 
colones . Quatro anos depois e por periodo pouco 
superior a um ano, o governo esteve nas maos de 
Pedro Teixeira, um dos primeiros expedicionarios . 
Iniciou-se, a esse tempo, a escravizac:;ao de Tupi
nambas e Pacajas, sob o titulo de resgate. A resis
tencia silvicola nao se fez esperar e grandes foram 
as dificuldades com que tiveram de lutar os coloni
zadores, com a ampliac:;ao da guerra que lhes moviam 
os invasores ingleses, holandeses e franceses. Ter
minadas as lutas, a cidade teve seu nome alterado 
para Nessa Senhora de Belem do Grao Para, com 
foros de sede de Capitania que lhe foram concedidos 
por Felipe de Espanha. 

Da ilha dos Ac:;ores chegaram, em 1676, 50 fa 
milias de agricultores, no total de 234 pessoas. Con
cluiu-se a construgao da Fortaleza da Barra do 
Forte de Sao Pedro Nolasco e do convento e igreja 
de Santo Alexandre, onde Vieira pregou alguns de 
seus memoraveis serm6es . 

Belem constituia-se nao apenas como ponto de 
defesa, mas tambem centro de penetrac;ao do 
interior e de conquista do Amazonas . 
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Em 1713, foi criado o Bispado do Para , com sedc 
em Belem e, em 1727, estava a cidade dividida em 
duas freguesias. A primeira, a da Se, vinha desde a 
sua fundacao e localizava-se na atual Cidade Velha ; 
a segunda ,' de Santana , no bairro da Campina, tendo 
por matriz a igreja clo Rosario . 

Os novelos de algodao e os gt'meros nativos, que 
ate entao constituiam o sistema comercial de trocas. 
foram legalmente substituidos por moedas de cobre. 
prata e ouro, a partir de 12 de junho de 1748. 

A Companhia de Comercio, fundada em 1755, a 
requerimento dos habitantes, durou mais de 20 anos 
e levou ao Para 12 587 escravos africanos. 

Belem gozava de grande nomeada e as suas rc
la<;6es se faziam principalmente com a Europa. e 
nao com o Sul do Pais. 

Em 15 de ag6sto de 1823 o Para aderiu a Inde
pendimcia e cinco anos depois foi criada a Camara 
Municipal de Belem, em substitui<;ao ao Senado dn 
Camara. 

0 surto de revolU<;6es nativistas que convul
sionou o Pais, eclodindo com denomina<;6es diversas 
(farroupilha, balaiada, etc.), repercutiu em Belem, 
em 1835, no movimento conhecido sob o nome de 
Cabanagem, que levantou t6da a Provincia, na pa
gina mais emocionante e dramatica da hist6ria da 
Amazonia . 

Mais adiante , a abertura dos rios Amazonas, To
cantins, Tapaj6s. Madeira e Negro a navegagao dos 
navios mercantes de t6das as nacionalidades, pro
porcionou indiscutivel desenvolvimento a capital 
paraense . 

Os movimentos abolicionista e republicano en
contraram no Para a melhor repercussao. 

As ultimas decadas do seculo XIX trouxeram-lhc 
fasc a urea , conseqtit'mcia do ciclo da borracha . 

Hoje, a construgao da rodovia Belem-Brasilia . 
deterrninada pela interioriza<;ao da Capital Federal. 
e fator ponderavel para 0 desenvolvimento da cidadc . 

I ;O J'I!I£tfiiO Adm i 11i.r1 rill i ru-J Jtclicirlritl 

A CIDADE de Belem foi fundada a 12 de janeiro d(: 
1616, comemorando-se agora o 350.0 aniversario. 

A Camara Municipal de Belem foi criada por 
lei de 1.0 de outubro de 1828. 

0 Municipio de Belem e constituido dos distritos 
de Belem (sedel, Icoraci, Mosqueiro e Val-de-Caes. 
desde a Lei n.'' 158, de 31 de dezembro de 1948. · 

A Comarca , criada em data nao apurada, ja 
deveria existir desde a criac;ao da Provincia de Grao 
Para. 

4- BELEM 



Largo das Merces 

ASPECTOS FlSICOS 

Localizafao 

0 MUNICiPio esta incluido na reg1ao equatorial, 
sendo t6da a sua area parte integrante da vasta 
planicie amaz6nica. A margem direita do es
tuario do rio Para (Parauassu-rio grande - na lin
guagem tupinamba) , urn dos bragos de saida do 
Amazonas, dista cerca de 120 quil6metros do Oceano 
Atlantica. Urn dos acidentes mais notaveis e a bela 
baia de Guajara, formada pelo desaguadouro dos 
rios Moju, Acara e Guama. 

Embora os estudiosos da terra prefiram situa-lo 
na zona guajarina, o Conselho Nacional de Geo
grafia o enumera fisiograficament:e entre os 10 mu
nicipios componentes da zona bragantina . Sua area, 
de 718 len", esta ccmp.l."eendida enfi'e o rio Para (Baia 
de Maraj6) e municipios de Ananindeua, Acara 
e Bare arena. 

Na sua faixa de latitude (1° 28' 03" sul), Belem 
e a maior cidade no hemisferio ocidental. Sepa
ram-na do meridiana de Greenwich 480 29' 18" de 
longitude oeste. 
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Acidentes Fisicos 

SITUADO na Bacia Amazonica, o Municipio apresenta 
hidrografia das mais ricas. E: cortado, de leste para 
oeste, pelo rio Guama, navegavel em toda a sua ex
tensao, servindo de via de comunicagao com os mu
nicipios de Sao Domingos do Capiro, Irituia, Sao 
Miguel do Guama e Ourem. Ha, ainda, os rios limi
trofes: Taua, Maguari-Agu, Agua Preta, Moju; 
furos: do Carnapij6, das Marinhas ou do Mosqueiro, 
Caratateua, Sao Benedito; igarapes: Val-de-Caes e 
Jacarequara; e alem da baia de Guajara, a de Santo 
Antonio e a do Sol. As peculiaridades do sistema 
hidrogratico explicam a ocorrencia de inumeras 
ilhas, entre as quais se distinguem a de Cotijuba, 
Tatuoca, Mosqueiro, dos Patos ou dos Papagaios, 
Uruburoca, Caratateua ou das Barreiras (Outeiro). 
Jutuba, Paqueta-Agu, as ilhas da baia de Guajara 
e da baia do Sol. 

A riqueza mineral e a argila, explorada nos dis
tritos de Belem, Icoraci e Mosqueiro, e a vegetal, a 
exuberante mata tropical. 

Clima 

o cLIMA de Belem e quente e umido, como, alias, o 
de quase toda a regiao norte . Apesar disso, as 
manhas sao frescas e as noites agradaveis. Mesmo 
no inicio da tarde, quando o calor e dos mais fortes , 
nunca e sufocante. Os ares sao renovados pelas 
brisas maritimas: e o vento do Maraj6 e o do Ocea
no, comumente chamado o geral. No mes mais quen
te, agosto, a temperatura nunca excede a 35°C. A 
media, durante o ano, e de 26°C. 

As chuvas sao freqiientes e abundantes, caindo 
com mais intensidade de dezembro a junho. 

Nao ha estagao seca, pois o mes menos chuvoso 
(outubro) tern a media de 86 mm. Belem e sem 
duvida, uma das cidades onde chove mais no mundo. 
A precipitagao anual, nos ultimos anos, situa-se entre 
2 e 3 000 mm. 

Dias e noites iguais. Inverno e verao caracte
rizados por periodos de mais ou menos chuva . Em 
margo, ha cerca de 28 dias chuvosos. Passada a 
chuva, tudo se reveste imediatamente do colorido que 
embeleza a cidade. Em 1963, a media das maximas 
foi de 31,3°C, das minimas, 22,7 e a compensada, de 
25,7; a precipita~;ao pluviometrica foi de 2 054,8 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULAQ.iio de Belem que, em 1650, o padre Antonio 
Vieira informou ser de 80 almas, no censo de 1872 
era de 61997, no de 1890, de 50 064. No censo de 
1900, foram contados 96 560 habitantes; no de 1920, 
236 402; no de 1940, 206 331; e no de 1950, 254 949. 
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Segundo o Censo Demografico (sinopse preli
minar) de 1960, os 402 170 habitantes registrados, 
assim se distribuiam, por distrito: Be!E!m, 364 998 
(5 010 na zona rural); Icoraci, 23 474 (11962 na 
rural) ; Mosqueiro, 9 850 (2 634 na rural) ; e Val-de
Caes, 3 848 (1 897 na rural) 0 

A popula<;ao municipal e principalmente urbana 
- 94,7% - havendo si)mente 5,3% na zona rural. 

A cidade de Belem cresceu, no ultimo intervalo 
eensitario, 59,8%, passando a 359 988 habitantes; a 
vila de Icoraci, 40,9% (11 512 habitantes), a de Mos
queiro, 12,2% (7 216) e a de Val-de-Caes, 51,5% 
(1951) . 

Foram contados 66 095 domicilios: 59 937 no dis
trito de Belem, 3 876 no de Icoraci, 1 727 no de Mos
queiro e 555 no de Val-de-Caes. 

A densidade demografica era de 560 habitantes 
por quilometro quadradoo 

CRESCIMENTO DA POPULA~AO 

1872 f 
/890 t 
/900 I I 
/920 I I I It 
1940 f' 't 
1950 I I I II 
/960 II I I II I I 

CAOA I R£PRESENTA 
50°000 
HABITANTIS 

1970 f f f f f f I I I I I I 
0 Servigo Nacional de Recenseamento estimou a 

populagao de Belem, a 1.0 de setembro de 1965, em 
495 mil habitantes e em 609 mil, para igual data em 
1970. 

Movimento da Popularao 

FORA"M, em 1964, realizados 1152 casamentos, regis
trados 4 728 6bitos, sendo 1 283 de menores de um 
ano, nos diver sol! cart6rios de Belem 0 
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Entraram em Belem, em 1963, 1 205 estrangeiros 
em carater temporario, dos quais 887 turistas, 123 
com visto oficial, 9 com visto diplomatico, 64 em 
viagem de neg6cios e 76 tecnicos e profissionais con
tratados. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

MUNiciPIO quase que exclusivamente urbano, e a in
dustria o esteio de sua economia. 

Pescado 

A COLONIA de Pescadores de Icoraci, prefixo Z-10, 
possuia, em 31 de dezembro de 1964, 1 470 pescadores, 
todos brasileiros de 18 anos e mais . Durante o ano 
de referi'mcia, foram matriculados 35 novos pes
cadores, sen do cancelados 300 . Ha uma es::ola <ia 
Colonia . 

Contavam-se 375 embarcag6es, com capacida de 
total de 2,5 toneladas; 115 redes (isqueiros)' 330 ar
madilhas fixas e 1 000 espinheis. 

A produgao de pescado da Colonia, de agua doce, 
alcangou 513,5 t de peixes (69,8 milh6es de cruz2iros) 
e 120 t de mariscos (27,5 milh6es de cruzeiros) ; entre 
os peixes, predominaram o dourado, o filhote e a 
piramutaba ; o camarao, entre os mariscos. 0 pescado 
totalizou 316,5 t e 60,4 milh6es de cruzeiros, ocupando 
lugar saliente o dourado e o filhote. 

A Colonia de Pescadores Clovis Bevilaqua, Z-9, 
localizada na vila do Mosqueiro, em 31 de dezembro 
de 1964, compunha-se de 300 pescadores, brasileiros 
e maio res de 18 a nos . Durante o a no em referencia 
foram matriculados 280 pescadores e cancelados 20 . 

A Colonia mantem uma escola e urn ambulat6-
rio; e possui 347 embarcag6es, com capacidade de 
1,6 toneladas; 40 redes de arrasto, 100 currais, 70 es
pinheis e 4 000 matapes. 

A produgao de pescado de agua doce da Colonia 
alcangou 308,3 t (56,9 milh6es de cruzeiros) de peixes 
e 60,0 t (8,7 milh6es de cruzeiros) de marisccs. Pre
dominaram o camorim e o filhote, entre os peixes, 
e o camarao, entre os mariscos. 0 pescado do mar 
rendeu 123,0 t e 18,8 milh6es de cruzeiros, predomi
nando o camorim. 

A pesca nao colonizada, em 1964, era exercida 
por 72 pescadores profissionais, brasileiros, maiores 
de 18 anos, que possuiam 68 embarcag6es, 15 rectes, 
10 currais, 20 espinheis e 90 matapiri. A producao 
de pescado de agua doce foi de 34,5 t de peixes 
(6,4 milh6es de cruzeiros) e 21,0 t de mariscos (5,4 
milh6es de cruzeiros) ; predominaram os filhotes e 
os camar6es. 0 pescado do mar rendeu 20 t e 4,5 
milh6es de cruzeiros, predominando a pescadinha. 
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Pr~c;a da Repl1blica . Ao fun do o Teatro da J•a.z 

Cemo Agrico!rt 

OS 387 ESTABELECIMENTOS registrados pelo Censo Agri
cola de 1960 ocuparam area de 21 369 hectares, sendo 
2 670 ha no aproveitamento da lavoura. Havia 130 
estabelecimentcs com menos de 10 hectares, cada 
urn; 225 com area de 10 a menos de 100 e 32, de 
100 a me nos de 1 000. Trabalharam nessas terras 
1 273 pessoas, sendo utilizados 4 tratores e 9 arados. 
Registraram-se 550 bovinos, dos quais 298 em 19 es
tabelecimentos com menos de 100 cabegas, cada urn, 
e 252 em 2 estabelecimentos, com 100 a menos de 
500 cabegas. 

Agriw ltura 

A PRODugiio agricola de Belem e consumida interna
mente, excluindo-se a pimenta-do-reino que e quase 
toda exportada. 

A atividade agricola , em 1963, rendeu 45,6 mi
lh6es de cruzeiros , sendo cultivados 99 hectares. 

0 principal produto foi a pimenta-do-reino, que 
contribuiu com 44,5 % para o valor total , rendeu 58 
toneladas e utilizou 18 ha, seguindo-lhe o c6co-da
-baia, com 25,5 % do valor, 580 mil frutos e 36 ha; 
a laranja, com 15,3 %, 700 mil frutos e 9 ha, e a 
mandioca, com 8,8 %, 200 toneladas e 25 ha . Os 6% 
restantes do valor da produgiio foram cobertos pelo 
abacate, banana, limiio, tangerina e cafe. 

125 agr6nomos prestam assistencia aos agricul
tores de Bel em . 

Pecuaria 

A CRIA<;:iio de gada, do tipo holandes, se destina quase 
que exclusivamente a produgiio de leite . 

Em 1963, havia 280 bUfalos (16,8 milh6es de cru
zeiros!. 250 bovinos (12 ,5 milh6esJ e 500 suinos (4,0 
milh6es). 

A produgiio de leite alcangou os totais de 120 mil 
litros e 12,0 milh6es de cruzeiros. 
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Foram registradas, ainda, 12 200 cabe<;as de 
aves, avaliadas em 13,1 milh6es de cruzeiros. A pro
du<;ao de ovos de galinha foi de 45 mil diizias, e seu 
valor, de 13,5 milh6es de cruzeiros. 

Ha 17 veterinarios em atividade. 

Censo Industrial 
SEGUNDO o Censo Industrial de 1960, havia em Belem 
304 estabelecimentos fabris, todos de transformac;fw. 
A industria ocupou 5 823 operarios, em media men
sal, utilizou 21 700 cv de f6rc;a motriz, adquiriu ma
terias-primas no valor de 1,4 bilhao de cruzeiros e 
apresentou produc;ao avaliada em 3,4 bilh6es de cru
zeiros, sendo de 1,7 bilhao a transformac;ao indus
trial. 

o genera de produtos alimentares contribuiu 
com 33,4% para o valor total da produc;ao e 101 esta
belecimentos; perfumaria, sab6es e velas, com 10,8% 
e 21 estabel.ecimentos; o de fumo, com 10% e 7 esta
belecimentos; a borracha, com 8,7 % e 8 estabeleci
mentos; o textil, com 6,6% e 3 estabelecimentos; o 
de bebidas, com 5,5% e 14 estabelecimentos; o de 
metaliirgica, com 5,0% e 8 estabelecimentos; o de 
madeira, com 4,3% e 31 estabelecimentos; e o de edi
torial e grafica, com 4,2% e 23 estabelecimentos. 

0 restante do valor da produc;ao ficou distri
buido entre os minerais nao metalicos (31 estabele
cimentos), mobiliario (14), papel e papelao (5 \ , 
couros, peles e produtos similares (10), quimica (5) , 
produtos farmaceuticos e medicinals (3), vestuario. 
calc;ado e artefatos de tecidos (14), e 6 estabeleci
mentos nao especificados. 

Industria 

BELEM, em 1964, contava com 389 estabelecimentos 
industrials, distribuidos pelos seguintes generos: 
minerals nao metalicos, 41; metaliirgica, 10; meca
nica, 3; madeira, 51; papel e papelao, 5; borracha , 
8; couros e peles e produtos similares, 13; quimica, 
2; produtos farmaceuticos, 3; produtos de perfuma
ria, sab6es e velas, 21; texteis, 3; vestuario, calc;ados 
e artefatos de tecidos, 25; produtos alimentares, 159; 
bebidas, 11 ; fumo, 6; editorial e grafica, 24 ; e 4 
diversos. 

Abate de Reses 
A MAliOR parte da carne verde consumida e prove
niente da ilha de Maraj6, onde se encontram grandes 
fazendas de criac;ao de gado. 

Em 1963, foram abatidos 35 891 bovinos, 6 204 
suinos, 94 ovinos e 181 caprinos. 

0 produto do corte atingiu 7 738 toneladas, no 
valor de 1,8 bilhao de cruzeiros. Para esse resultado, 
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contribuiu bastante a carne verde de bovino, com 
88,3% do valor, seguida, de Ionge, pela de suino, com 
2,7%, o couro verde de bovino, 2,2%, mocoto de bo
vino, com 1,1%, miudos frescos de bovino, com 1,4%, 
e o sebo, com 1,0% . Os demais produtos, em con
junto, completaram o restante do valor (3,3%) . 

Comercio 
EM 1963, A IMPORTAgA.o (comercio exterior) atingiu o 
volume de 84 821 toneladas e o valor de 4,5 bilhoes 
de cruzeiros, superado pela exportagao, no valor de 
5,8 bilhoes de cruzeiros, embora inferior em tone
lagem: 51925 t . 0 comercio exterior se faz tanto 
com os paises europe us como os americanos. Ha 
predominancia na exportagao de castanha-do-Para, 
pimenta-do-reino, madeiras, fibras e sementes olea
ginosas. 

Contavam-se, em 1964, 3 200 estabelecimentos de 
comercio varejista e 250 de atacadista . 

Banco.\ 
FUNCIONAM, em Belem, 5 matrizes de estabeleci
mentos bancarios: do Banco Comercial do Para, do 
Banco do Estado do Para, do Banco do Para,, do 
Banco de Credito da Amazonia e do Banco Moreira 
Gomes; e 14 agencias (inclusive de bancos estrangei
ros l , ah~m de 1 da Caixa Economica Federal e as 
agencias urbanas de ban cos . 

Saldos das principais contas, registrados em 31 
de dezembro de 1964 (em bilhoes de cruzeiros) : 
caixa em moeda corrente, 2,2; emprestimos em 
contas correntes, 8,8; titulos descontados, 15,7; de
positos a vista e a curto prazo, 55,7; e depositos a 
prazo, 0,5. 

Serl'ifOJ 
BELEM possuia, em 1964, 1 400 estabelecimentos de 
presta<;ao de servi<;os, entre os quais 16 hoteis, 7 
pensoes e 20 restaurantes (principais estabelecimen
tos). 

Ha 443 advogados e 247 engenheiros no exercicio 
da profissao . 

Contam-se 8 cooperativas: 4 de consumo e 4 
de produtores. 

Rodoriafao 
ATRAvEs de estrada federal - Belem-Brasilia - co
munica-se com a Capital Federal, sendo que 6 qui
lometros dessa rodovia estao em territorio do Mu
mcipw. Servem-no, ainda, a rodovia municipal 
Artur Bernardes, com 17 km, asfaltada, que liga os 
distritos de Belem e Icoraci ; estrada de Maracan
galha, que liga a cidade ao aeroporto de Val-de-Caes ; 
estrada Tavares Bastos ; estrada do Maguari; estra-
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Cais do Ver-o-Peso 

da do Farol, asfaltada; estrada de Tenone, asfalta
da; estrada do Outeiro; estrada do Coqueiro, asfal
tada; estrada de Marac:acuera; estrada Belem-Mos
queiro na ilha do Mosqueiro, e outras, t6das muni
cipais . 

For estrada de rodagem e ligado ao Municipio 
de Ananindeua em 20 minutos ; Castanhal, em 1 
hora e 30 minutos; Capanema, em 4 horas e 30 mi
nutos; Bragam;a, em 6 horas. A ligagao com a Ca
pital Federal, por rodovia, se faz em 4 dias. 

12- BELEM 

Em 1964 foram registrados 3 972 automoveis e 
jipes; 1 943 caminh6es; 591 6nibus e 5 543 veiculos 
outros . 

0 P/Jrto 
o PORTo fluvial, administrado pela SNAPP, apresenta 
grande movimento em virtude de sua posi<;ao geo
grafica . 

Belem e a saida da Amazonia para o Atlantica. 
A zona portuaria se estende ao norte do Mercado da 
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Praia, com os seus 1 935 metros de cais acostavel,· 17 
guindastes e 52 pontes volantes. A largura da 
faixa do cais e de 17,5 metros. Ha 15 armazens com 
35 600 m' de area titil e capacidade de 71200 tone
ladas. 

No canal de acesso, a profundidade, em mares 
baixas e de 4,0 m e no ancoradouro de 5,0 . A ampli
tude maxima da mare e de 3,5 m . 

Em 1963 foi de 833 o ntimero de navios entrados 
com 1 843 de tonelagem de registro . 

A viagem fluvial ate Sao Sebastiao da Boa Vista 
e feita em 5 horas; ate Breves, 24 horas; Guarupa, 
30 horas; Almerim , 36 ; Prainha, 42 ; Monte Alegre, 
48 ; Santarem, 54; Alenquer, 72; 6bidos, 81 ; e Juruti 
88 . 

T 
@)ABAETE TUBA 

CO/'/VEI'/~0£.5 
Rodav;q Pav/mentoda -
Trofeyo Permanente 
Ferrov1o +H 
Compo de ?ouso -r 

A ero porto 

1"/ BRRSILIR
S'/;i?liLO - /?10 

( 81?- 11") 

J/11 

DA MAIOR impc.rtancia e 0 aeroporto internacional de 
Val-de-Caes, que liga Belem as cidades e portos si
tuados na Amazonia, e ao sui do Pais e ao exterior. 

Em 1964, chegaram a Belem 5 161 aeronaves de 
empresas comerciais regulares, das quais 49 
est rangeiras, e partiram 5 186 (49 estrangeiras). De
sembarcaram 65 040 passageiros (1132 de empresas 
estrangeiras ) e emba rcaram 88 735 (1162 em em-
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presas estrangeiras) 0 Em transito, passaram por Be
lem 20 366 pessoas 0 

Foram trazidas 302,1 toneladas de corresponden
cia e levadas 164,5 t, tendo transitado 120,4 t 0 A 
carga desembarcada pesou 6 008,8 toneladas, a em
barcada, 5 521 ,3 t e a em transito, 1711,0 to 

Ha, ainda, a ressaltar a enorme contribuic:;ao 
prestada pelas aeronaves da FAB, tanto em corres
pondencia e carga como no transporte gratuito de 
passageiros 0 

Brasilia dista 6 horas de voo de Belem , sendo de 
a viao a jato somen te 3 horas e 40 min u tos 0 

Propriedade Imobiliaria 
EM 1963, foram feitas 297 inscnc;oes de hipotecas 
convencionais, no valor de 914,8 milh6es de cru
zeiros; 1 231 transcric:;6es de transmiss6es de im6veis, 
no valor de 874,6 milh6es, sendo 957 por compra e 
venda (603,2 milh6es ) 0 

As construc;6es civis licenciadas, no mesmo ano, 
montaram a 334 predios e 102 acrescimos; a area 

· licenciada, a 44 333 m" e a de piso, a 66 078 m ' 0 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza[aO 
BELEM, com suas amplas avenidas e belas prac;as e 
largos, os seus predios assobradados, ornados de be
lissimos azulejos portugueses, a cidade nova de Arra
nha-ceus e a sua baia do Guajara, emoldurada de 
30 ilhas, ainda conserva trac;os do passado 0 Sao 
numerosas as construc;6es antigas de fisionomia 
portuguesa, embora haja varios edificios de apar
tamentos, sendo o mais alto de 26 andares, o 
"Manuel Pinto da Silva". Houve quem, ao ver a 
cidade, exclamasse: "E Lisboa sob o sol e calor de 
agosto 0 :E Lis boa com seus sobrados e casas baixas, 
suas hortas a se derramarem de verde nos caminhos 
de Cintrao" 

Em 1753, chegou a Be
lem Antonio Landi, o 
grande arquiteto da cida- catedral 
de, ali encontrando, como 
dignos de mensao, apenas 
a Igreja e o Colegio dos 
Jesuitas e os Conventos 
de Santo Antonio e de Sao 
Jose 0 A igreja da Se, a das 
Merces, a do Carmo, em
bora ja construidas, rece
beram o trac;o de Landi, 
que as revestiu de esplen
dor e beleza 0 

Foram obras exclusivas 



de Landi: o Palacio dos Governadores, a Capela de 
Sao Joao Batista, a capela do engenho do Munucuta. 
a igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Homens 
Pretos, e a Igreja de Sant'Ana . 

Belem e, talvez, a (mica cidade do mundo cuja 
arborizagao e constituida exclusivamente de man
gueiras que formam imensos tuneis verdes na::; 
pra<;as e avenidas. Foi Antonio Jose de Lemos quem 
dotou a cidade de arboriza<;ao tao bela e hospita
leira. Ha uma quadra popular que registra urn ha
bito ligado a presenga das mangueiras: 

A chuva esta chovendo 
0 vento esta ventando 
As rnangas estio caindo 
Os rneninos estiio juntando. 

A cidade conserva trar;os europeus e costumes 
indigenas, apesar de ter permanente intercambi o 
com os norte-americanos. Possui 38 avenidas ( 34 
pavimentadas), 32 pragas 18 pavimentadasJ; 117 
ruas (30 pavimentadasJ, 94 travessas (28 pavimen
t adasJ; 344 passagens, 22 vilas, 4 becos 11 pavimen
t adoJ e 6 estradas (3 pavimentadasl. 

Esta dividida em 20 bairros: Cidade Velha, Co
m ercia, Reduto , Umarizal , Telegrafo-Sem-Fio, Sa
cramento, Pedreiras, Marco , Souza, Marambaia, 
Canudos, Matinha, Nazare , Sao Braz, Guama, Cre
magao, Condor, Jumas, Batista Campos e Terra 
Firme, dos qua is OS mais populosos sao 0 Marco e o 
de Umarizal. 

Estradas sao, nao raro, lindas avenidas, e tra
vessas, as ruas transversais. 

Segundo o Censo de 1960, Belem possuia 78 015 
predios . 

0 Servi<;o de Abastecimento dagua captava o 
liquido de 4 mananciais; a extensao das lin has adu
toras era de 4 950 m, e a das distribuidoras, de 
383 726 m; h avia 5 estag6es elevat6rias e 3 reserva
t6rios; e existiam 310 logradouros publicos com ca
n a liza<;ao. 

0 servi<;o de esgotos, do sistema reparador par 
cial , em 1960, estendia sua rede por 62 215 m e servia 
a 140 logradouros com esgotos de despejos e 140 com 
esgotos de. aguas superficiais, e esgotava 20 900 
predios. 

Em 1964, contavam-se 45 000 ligag6es eletricas. 
A usina e termoeletrica, com voltagem de 120-220 
e potencia de 30 000 kW. 

Foram consumidos, no ano de referen cia, ..... 
79 757 703 kWh, sendo 5 731 448 para iluminacao 
publica; 50 843 400 para a particular, 7 384 723 
para f6n;a p(lblica e 15 798 132 para a particular. 

Havia 8 848 apa relhos telef6nicos instalados, em 
1964. 
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Assistencia Medico-sanitaria 
BELEM dispunha, em 1962, de 13 estabelecimentos 
hospitalares (6 oficiais) . Segundo a finalidade, 9 
eram gerais, 1 de cancer, 1 de doen~as mentais e 
nervosas e 2 de tuberculose. Segundo o numero de 
leitos, 715 eram de clinica geral, 279 de cirurgia, 
155 de traumatologia e ortopedia, 186 de obstetricia 
e ginecologia, 31 de doen~as transmissiveis agudas, 
127 de pediatria, 372 de neuropsiquiatria, 213 de tu
berculose, 24 de cancer, 21 de outras especifica~6es. 
Contava, ainda, 256 ber~os . 

Nestes hospitals havia 155 medicos, 3 dietistas, 
6 farmaceuticos, 8 dentistas, 5 assistentes socials, 13 
tecnicos de laborat6rio, 13 tecnicos operadores de 
raios-X e 11 auxiliares, 133 enfermeiros e 114 auxi
liares, alem dos seguintes aparelhos: 9 para raios X, 
1 para abreugrafia, 3 para radioterapia, 2 para ele
trocardiografia, 1 para eletroencefalografia e 2 para 
metabolismo basal. Havia, ainda, 18 salas de parto, 
20 de opera~6es, 18 de esteriliza~ao; 8 ambulat6rios, 
1 dispensario, 11 farmacias, 2 lactarios, 10 gabinetes 
dentarios (3 com raios Xl ; 6 laborat6rios de analises 
clinicas, 7 de microbiologia, 3 de sorologia, 2 de ana
tomapatologia e 6 de microscopia. 

A assistencia para-hospitalar contava, em 1962, 
com 27 estabelecimentos (16 particulares), com 51 
leitos (em 4 deles) . Segundo suas instala~6es, pos
suiam 22 ambulatories, 3 dispensarios, 6 farmacias, 
5 lactarios, 2 creches, 12 gabinetes dentarios (4 com 
raios X) ; 2 laborat6rios de analises clinicas e 1 de 
microbiologia . Possuiam 119 medicos, 1 dietista, 2 
farmaceuticos, 18 dentistas, 4 assistentes socials, 5 
tecnicos de laborat6rio, 2 tecnicos operadores de 
raio X e 20 enfermeiros diplomados com 45 auxi
liares. 

Contavam-se na mesma data, 17 estabelecimen
tos prestando servi~os oficiais de saude publica, sendo 
16 gerais e 1 especializado. Estavam em atividade, 
47 medicos, 11 dentistas, 17 enfermeiros diplomados, 
92 atendentes, 39 visitadoras, 13 guardas e 70 outros 
auxiliares . 

Ha 405 medicos·, 774 enfermeiros e 258 dentistas 
exercendo suas profiss6es. Funcionam 84 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario Geral 
MINISTRAVAM ensino primario 211 unidades escolares, 
com 45 000 alunos matriculados, no inicio do ano le
tivo de 1964. Lecionavam 2 442 profess6ras. 

Ensino Medio 
0 ENSINO MEDIO, em 1964, contava com 53 unidades 
escolares e 1 376 profess6res. Estavam matriculados, 
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no inicio do ano letivo, 26 219 alunos. Sao minis
trades o ginasial, o comercial basico, o colegial, o 
normal e o industrial. 

Ensino Universitario 
BELEM e sede da Universidade do Para (federaliza
da) , composta da Escola de Engenharia, Faculdade 
de Ciencias Econ6micas, Faculdade de Direito do 
Para, Faculdade de Farmacia, Faculdade de Filoso
fia, Ciencias e Letras, e Faculade de Medicina. 

Os estabelecimentos isolados sao: Escola de 
Agronomia da Amazonia, Escola de Enfermagem do 
Para, Escola de Servic;o Social do Para, Escola Su
perior de Quimica do Para. 

Ha, ainda, Ourso de Biblioteconomia, 1 curso de 
Arquitetura, 1 curso de Administrac;ao, 1 Nucleo de 
Geo-Ciencias, 1 Escola de Teatro e 1 Nucleo de Fi
sica e Matematica. 

Em 1964, havia 412 profess6res lecionando a 
2 492 alunos matriculados, no inicio do ano letivo. 

Bibliotecas 

ENTRE as bibliotecas publicas e particulares, desta
cam-se: Biblioteca Publica do Para (do Governo Es
tadual); do Institute Agron6mico do Norte; d0 
Museu Paraense Emilio Goeldi (com 48 mil volumes 
s6bre hist6ria naturale antropol6gica, em 17 idiomas, 
e a maior do norte do Pais); Professor Heraclito Pi
nheiro (Fundac;ao Educacional Visconde de Souza 
Franco); do Departamento Estadual de Estatistica; 
Teixeira de Freitas (Inspetoria Regional de Estatis
tica); da Faculdade de Medicina do Para; do Ins
titute Hist6rico e Geografico do Para; Acilino Leao 
(da Academia Paraense de LetrasJ ; da Faculdade 
de Direito do Para; da Universidade do Para; da 
Fundac;ao do Servic;o Especial de Saude; da Escola 
de Engenharia do Para; e da Comissao Brasileira 
Demarcadora de Limites. 

Museu 

NUMA area de 45 mil metros quadrados, estende-se o 
magnifico Museu Paraense Emilio Goeldi, onde se 
acha sediado o Instituto de Pesquisas da Amazonia. 
E, tambem, o jardim zool6gico. 

Seu parque abriga 1 500 especies de animais e 
1 500 plantas. Ha um herbario com 31 mil amostras 
de plantas e uma carpoteca onde se catalogam mais 
de mil amostras de frutos. 

Amostras de minerals, rochas e colec;6es de f6s
seis, mais de 10 mil exemplares de aves cataloga-
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das e classificadas e 45 mil insetos enriquecem o 
museu. No pavilhao central, encontram-se colec;6es 
arqueol6gicas e etnognificas. Mais de 12 mil pec;as de 
grupos indigenas da Amazonia atestam o grau de 
civilizac;ao das populac;6es aut6ctones. 

Abriga, tam bern, a sua grande biblioteca. 

Associafoes Artisticas, Literarias 
e Cientificas 

HA. 9 AssociAg6Es artisticas, li tenirias e cientificas: 
Instituto Hist6rico e Geognifico do Para, Sociedade 
Paraense de Ginecologia e Obstetricia, Academia 
Paraense de Letras, Instituto de Economia do Para, 
Sociedade Paraense de Tisiologia, Sociedade Mectico
Cirurgica do Para, Gremio Literario Portugues, Ins
tituto de Antropologia e Etnologia do Para e Socie
dade Artistica Internacional. Reunem 1 295 asso
ciados. 

Esporte, Diversao e Recreafao 

HAVIA, em 1964, 16 associac;6es desportivo-recreativas, 
com o total de 11 095 associados. 

No mesmo ano, havia 17 cinemas com acomoda
c;6es para 13 071 espectadores. 0 Palacio, Olimpia e 
Nazare sao refrigerados. 

0 Teatro de Paz, de g6sto neo-classico, tern o 
equilibria e magestade de urn templo grego. Nele se 
exibiram grandes names como Carlos Gomes, Ana 
Pavlova, Guiomar Novais, Yascha Heiftz, Bidu Saiao, 
Tamara Toumanova, entre outros. E o grande teatro 
da cidade e foi, no Brasil - Imperio, a maior e mais 
suntuosa Casa no genera; disp6e de 1 000 lugares. 
Ha, ainda, o Teatro-Escola Sao Crist6vao, com 500 
lugares. 

Solar do Barao de Guajara - sede do Instituto Historico 



Radiodifusao e Radiotelevisao 

QUATRO sao as radiodifusoras em funcionamento: 
Radio Clube do Para (PRC-5), Radio Difusora do 
Para (ZYE-25), Radio Guajara (ZYE-28) e Radio 
Marajoara (ZYE-20 e ZYE-21), todas em ondas me
dias e a ultima tam bern em ondas curtas. 

A Televisao Marajoara transmite a imagem pelo 
Canal 2. 

lmprensa, Tipografia e Livraria 

A IMPRENSA paraense, vigorosa e combativa, teve seu 
fundador na pessoa de Felipe Patroni, atraves do 
peri6dico "0 Paraense", que circulou em 1.0 de abril 
de 1822. 

Hoje, esta representada por 6 diarios: "Folha do 
Norte", "Folha Vespertina", "A Provincia do Para", 
"0 Liberal", "Diario Oficial" e "Diario do Munici
pio", e 3 semanarios: "Flash", "0 Imparcial Espor
tivo" e "A Palavra". 

Ha 18 tipografias e 15 livrarias em Belem. 

Festejo.r Populare.r 

ALEM da famosa festa do Cirio de Nazare, na sua bela 
Basilica, ha diversas manifestac;6es religiosas, como 
de Nossa Senhora da Conceic;ao, Santo Antonio, Sao 
Joao, Sao Pedro, quando sao exibidos os Bois-Bumbas 
e os Passaros, e os festejos do ciclo do Natal. 

Tt~riJmo 

Nlio tivesse Belem outros motivos para ser visitada 
e conhecida por brasileiros e estrangeiros, s6 o fato 
de se achar a entrada da Amazonia, regiao agressiva 
habitada por gente hospitaleira, constitui motivo de 
a trac;ao turistica. A riqueza em aguas e rna tas, a 
luminosidade, a fisionomia humanizada da cidade, 
tudo isso se conjuga para torna-Ia atraente. Ha 
outros aspectos dignos de interesse . 
Cirio de Nazare - :E uma das mais vivas e famosas 
manifestac;6es do culto religioso no Brasil, a mais 
cara e mais presente tradic;ao do povo do Para . 
Procissiio que se realiza no 2.0 domingo de outubro, 
mobiliza toda a populac;ao da cidade, grande parte 
da do Estado, interessando todo o Norte e com re
percuss6es no Sui do Pais. :E en volta em Iendas a 
origem do Cirio. Conta-se que a Imagem da Virgem 
de Nazare foi encontrada par urn caboclo de nome 
Placido na solidiio da mata, no atual bairro de Na
zan~. Em torno da padroeira dos paraenses, ha uma 
aura de misticismo alimentada pela crenc;a em mi
lagres prodigiosos, retribuidos pelos devotos com os 
rna is singulares a testados con firma t6rios . 
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Trecho da Avenida Teto Branco 

o Ver-a-Peso - Mercado tipico, localizado na mar
gem da baia de Guajara, com ancoradouro para pito
rescos barcos de pesca. E uma feira diaria, original, 
autentica. Abriga os mais diferentes tipos, movidos 
por interesses diversos. Tern recebido de grandes 
personalidades internacionais adjetivos que o clas
sificam como lugar dos mais interessantes do mun
do. Sua origem e fiscal, ja que era o lugar onde se 
assistia a pesagem, para cobranga de impastos . 

"Nunca mais me esquecerei 
Das velas encarnadas 
Verdes 
Azuis 
da doca do Ver-o-peso" 

(Manuel Bandeira) 

Proximo ao ver-a-peso, estao o Mercado de Ferro 
e o Mercado Municipal, que integram a paisagem 
da doca. Ha, ainda, os mercados de Sao Braz, o 
Porto do Sal (beira do rio Guama e o Igarape das 
Almas) , mais feira amazonica do que mercado, a 
be ira dagua . 
0 Museu - A visita no Museu Paraense Emilio 
Goeldi deixa uma marcante lembranca das belezas 
da regiao. · 
As pmias - As praias se localizam no distrito do 
Mosqueiro, aprazivel ilha a pouco mais de 1 hora da 
cidade. 0 transporte e feito pelo "Presidente 
Vargas", o mais luxuoso e confortavel navio de tu
rismo do Pais. A ilha e toda servida por belas praias: 
Grande, Faro!, Chapeu Virado, Murubira, Ariramba, 
Sao Francisco e Baia do Sol. 
Visitas - Sao monumentos dignos de visitas o pa
lacio dos governadores, o antigo Pago Municipal. 
hoje Palacio da Prefeitura de Belem, o solar do Barao 
de Guajara, o antigo colegio dos Jesuitas, as igrejas 
da Se, de Santo Alexandre, de Nossa Senhora do 
Carmo, (fachada em pedra lioz), de Nossa Senhora 
das Merces, de Nossa Senhora do Rosario dos Ho
mens Pretos, de Sant'Ana, o convento e a capela de 
Santo Antonio e as capelas de Born Jesus dos Pas-
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sos, de Sao Joao Bar:;;ta, 
da Ordem Terceira . .Me
rece ainda visita espeeial 
a grandiosa Basilic::. de 
Nossa Senhora de Nazare, 
quase uma c6pia leterna 
da Basilica de Sao Paulo, 
em Rom a. Guarda o estilo 
das basilicas romanas . :E 
uma das mais belas '.<re
jas do Brasil. 

Basilica de Nazare 0 Bosque - Dentro da 
cidade de Beiem, esta um 
pedac;o da selva amazonica 

com toda a sua pujanc;a tropical - o Bosque Ro<:l.ri
gues Alves, criado em 1883. 

0 intendente Antonio Lemos transformc u~ J 
simples reserva florestal em centro de atrativcs . 
Abriram-se avenidas, que sao tuneis verdes. Dos iga
rapes naturais, geraram-se lagos artificiais . Cons
truiu-se a Cabana de Peri e Ceci, a de Paulo e Vir
ginia, a gruta encantada, o quiosque chines, a bar
raca de Robinson Crusoe, o pavilhao de Diana, a 
grande "cascata", a "montanha", com 240 metros 
de circunferencia. 

Ha ainda, um orquidario, a estatua da R c:pu
blica, viveiros com aves amaz6nicas e animais re~i0-
nais enjaulados. 

Na alameda principal, duas estatuas de pedra: 
o Currupira e o Mapinguari, genios da mitologia i.n
digena . 

A Cozinha Paraense - Deixa lembranc;a ao visitu.nte 
a cozinha paraense, de paladar exotica, e bem cara.c
teristica, como a baiana: pato no tucupi, manic;oba. 
casquinho de mussuan e o de carangueijo, o tacaca, 
este vendido em bancas pelas esquinas, em C'J.ias 
tipicas da regHio. 

A bacaba, a pupunha, o cupu-ac;u, o bacuri. c pe
quia ja eram conhecidos e saboreados pelos indi
genas quando OS europe us chegaram a Amazonia. 

0 famoso a<;ai, bebida preparada dos fruto~ 
da palmeira do mesmo nome, e, sem duvida, um :;.li
mento popular e que faz parte, quase obrigatoria
mente, do cardapio belenense. As casas que vendem 
o "vinho" de ac:;ai sao assinaladas com uma bandeira 
vermelha a porta. 0 ac;ai e louvado em dito popul::> r . 

"Quem vai ao Para, parou 

bebeu ar;ai, jicou . . . " 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

BEI.EM e sede do 4.0 Distrito Naval, da 1.a Zona Aerea, 
do Comando Militar da Amazonia (8.a Regiao. Mi
litar) e sede do Governo do Para . A Camara de Ve
readores possui 15 edis. 

Finan{as 
A RECEITA arrecadada pela Uniao, em Belem, atingiu, 
em 1964, o montante de 9,9 bilhoes de cruzeiros. 0 
Estado arrecadou 16,4 bilh6es, sendo que 15,7 bilhoes 
de I"enda tributaria. 

A Prefeitura arrecadou 5,0 bilhoes de cruzeiros 
(4,8 de renda tributaria) e realizou despesas no 
montante de 5,0 bilhoes . 

• 4. Lei orc;amentaria para o exercicio de 1965 
previa receita de 4,7 bilhoes de cruzeiros ( 4,4 bilhoes 
de renda tributaria~ e fixava despesas de igual va
lor, para Belem. 

FON TES 
As INFORMAg6Es divulgadas foram, em maioria, for
necidas pela Inspetoria Regional de Estatistica Mu
nicipal do Para. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documentac;ao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgac;ao (Secretaria-Geral do CNE) e de 
diversos 6rgiios do sistema estatistico brasileiro . 

Acabou-se de imprimir, no Serviro Grdfico du 
IBGE, aos vin te e nove dias do mes de janeiro de 
mil novecentos e sessenta c seis. - Lucas, GB. 
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