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ASPECTOS FiSI COS - Area: 687 km' (1960 ) ; al 
titude media: 7 m; teperaturas medias, em 1964 , 
em oc, das mciximas: 28,4; das minimas: 22,7 ; 
precipitar;;ao pluviometrica qnual: 2 724,1 mm. 

POPULAQAO - 170134 habitantes (dados prelirni 
nares do Recensearnento Geral de 1960); den
sidade demogrcifica: 305 habitantes por quil6-
metro quadrado . 

ATTVIDADES PRTNCI PAIS - I ndustria de trans-, 
fonnw:;iio . 

ESTABELECIIVIENTOS BANCARIOS - 2 mat1"i::.es, 
14 agencias e 20 correspondentes banccirios 

VEiCULOS REGISTRADOS rna Prefeitura Muni 
ci pal) - 1 445 autom6veis e jipes, 475 carni
nhoes, 66 onibus e 944 outros veiculos . 

ASPECTOS URBANOS - 26 000 ligac;;6es eletricas . 
2 384 aparelhos telef6n icos , 18 hoteis, 28 p ens6es. 
11 res tauTantes , 13 cinemas e 1 teatro. 

ASSISTENCI A MEDICA - 21 hospitais, com 1 588 
l eitos, e 29 unid'ades de assistencia para-hospi
talar; 182 medicos, 119 dentistas no exercicio da 
profissiio; 37 fa7·mcicias e drogarias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 159 unidades escolares 
de ensino prirnario geral; 29 estabeleCimentos 
de ensino media; 1 universidade; 6 tipograjias. 
7 l ivrarias, 26 bibliotecas , 7 j omais e 1 r evista ; 
5 radiodijusoras. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 l bilh6es de 
cruzeiros) - receita p1·evista: 3,8; despesa ji -. 
:rada : 4,1. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 12 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Celia Cortes de Figueiredo Murta e de
senho da cap a de Francisco Xavier da Costa, ambos 
da Diretoria de Documenta<;ao e Divulgac;ao do CNE. 
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ASPECTOS I-IIST6RICOS 

0 TOP6NIMO Macei6 ter-se-ia originado do nome do 
riacho que passa va pel a regiao: Massay6 ou Magai
-ok, que significa "aquila que tapa o alagadigo"; 
acredita-se tambem tenha sido esta a design acao 
de antigo engenho de agucar que existia no lo-cal 
on de iria nascer a cidade. 

For escritura datada de 1611, Diogo Soares, a l
caide-mor de Santa Maria Madalena da Lagoa do 
Sul, concedeu a Manuel Antonio Duro uma sesmaria 
de 800 bragas, n a qual estavam incluidas as terras 
de Macei6 . 0 proprietario parece nao ter t ido a 
preocupagao de povoar o sitio que lhe coube. Assim , 
em 1673, D . Pedro II ordenou ao capitao-gen eral 
Afonso Furtado de Mendonga, visconde de Bar
bacena, a povoagao e a fortificagao do porto de Ja
ragua, a fim de evita r o comercio ilegal de pau
-brasil. As orden s do rei de Portugal nao foram 
cumpridas e a terra continuou entregue a propria 
sorte. Ainda que o engenho as mar gens do riacho 
Massay6 servisse de ponto de irradiagao dos coloni
zadores, no fim do seculo XVIII a futura capital 
nao passava de um agrupamento de pequenas pro
porg6es. 

Possuia a povoagao uma capelinha sob a invo
cac;ao de Nossa Senhora dos Prazeres, no lugar onde 
depois construiram a matriz. 

Os carros de boi, com carregamento de agucar, 
fumo e madeira, transportando para a orla mari
tima a produc;ao do interior, abriram as estradas 
que cortavam a localidade em desenvolvimento. A 
conseqliente importi'mcia adquirida pelo escoadouro 
- o porto de Jaragua - forgou o progresso da po
voagao de Macei6 , que era ponto de passagem obri
gat6rio. Pouco a pouco cresceu a vila, ameagando 
sobrepuj ar a povoac;;ao de Alagoas. A criagao da 
Provincia de Alagoas, em 1817, s6 fez aumentar a 
rivalidade existente entre as duas populag6es . 

0 primeiro governau.or da Capitania , Sebastiao 
Francisco de Melo e P6voas, ao chegar a terra em 
1818 recebeu do Senado da Camara pedido para que 
elegesse Macei6 sede de governo, invocadas as van
tagen s de sua situagao topografica e de seu m agni
fico ancoradouro. Contudo P6voas achou que a sede 

. do Governo , oficialmente, tinha de ser a velha vila 
das Alagoas, por ser cabega de comarca ha mais 
de 100 anos . Sua residencia ficaria on de se fizesse 
necessaria a direc;ao tecnica das obras de defesa 
militar, fixando-se em Macei6. Em 30 de janeiro de 
1819 ali instalou a Junta Real da Fazenda. Nesse 
mesmo ano foi criada a freguesia de Nossa Senhora 
dos Prazeres, com sede em Macei6. 

A permanencia de P6voas em Macei6 nao agra
dava aos habitantes da vila de Alagoas . Em 1821, 
tendo sido a cidade-vila designada metr6pole ou 
cabega de capitania, foi feita ao governador uma 
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representac.ao n esse sen t ido. P6voas, porem , ficou 
em Macei6 ate ser proclamada a const itui c.ao das 
cor tes portuguesas, passando en tao para Alagoas, 
onde instalou a 1.a Junta do Governo, composta de 
9 membros. 

Aproximadamente vinte anos depois a mudan c.a 
tornou-se realidade. Corria o an o de 1839, quando 
o governo ge ral determinou a tra nsferencia da Te
souraria para Macei6. Agostinho Neves, en tao pre
sidente da Provincia, ordenou a execuc.ao da medida , 
com o que nao se con formou a Camara local . 0 
povo sublevou-se, substituindo o presidente por Jose 
Tavares Bastos. 

Joao Vieira Can san c.ao de Sinimbu, 1.0 vice-pre
siden te, conhecedor do que se passava em Alagoas, 
assumiu o governo, tornando Macei6 sede inter in a. 
Seu modo energico de agir conseguiu r epor o pre
siden te deposto. 

A 3 de dezembro de 1839, foi apresentada a As
sembleia Legislativa p roposta da mudanc.a da ca
pital para Macei6. E a 9 do mesmo m es e an o foi 
elevada a categoria de cidade e de sede do governo 
da P rovincia. No dia 16, o presiden te Agostinho da 
Silva Neves inaugurou a nova Capita l . 

A nova sede do governo provincial nao fez m ais 
que dar con tinuidade a sit uac.ao de lideranc.a que 
ja possuia de fa to. 

Formctfao Administfativa e Judiciafia 
A VILA de Macei6 fo i cr iada pelo Alvara r egw de 5 
de dezembro de 1815 e instalou-se a 1.0 de jan eiro 
de 1317. Pela Resoluc.ao n . 11 , de 9 de dezembro 
de 1339, fo i elevada a categoria de cidade e de ca
pital da Provincia de Alagoas. A fr eguesia de Nossa 
Senh ora dos Prazeres data de 9 de julho de 1819 . 
Macei6 e sede de arcebispado desde 1924. Em 1833, o 
termo de Macei6 er a elevado a cat egoria de co
marca. Atualmente , e de 3.a entrancia, servida por 
5 Juizes de Direi to . 0 Ministerio Publico e composto 
de 3 Promotores e 1 Curador Geral . Comp6e-se de 
tres distritos : Macei6 (sede), Fernao Velho e Flo
riano Peixoto. 

ASPECTOS FlSICOS 
ENQUADRADO na zona fisiografica do litoral, o Muni- _ 
cipio, com uma area de 687 km", esta localizado n a 
par te leste do Est ado de Ala goas, entre o oceano 
Atlan t ica e a lagoa Mundau . 

Sao os seguintes os limites municipais : Barra de . 
San to Antonio, Flexeiras, Marech al Deodoro, Co
queiro Seco, Messias, Satuba, Sa nta Luzia do Norte 
e oceano Atlfm tico . En tre os municipios de Santa 
Luzia do Norte, Coqueiro Seco e Marechal Deodoro, 
a linha divis6ria corta pelo meio a lagoa Mundau, o 
canal des Remedios e parte do can al do Calunga, 
saindo no Pon tal da Barra para o ma r . 
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Pal{lcio Floriano, Sede do GovCrno 

A cidade tem as seguintes coordenadas geogra
ficas: 9° 40' de latitude sui e 350 42' de longitude 
W. Gr. e a 7 m de a ltitude (media). 0 clima e 
quente-umido, tipico da zona do litoral e mata . Re
gistraram-se, em 1964, as seguintes temperaturas 
medias: maxima de 28,9"C e minima de 22 ,7°C . As 
chuvas ocorrem entre os meses de maio e ag6sto, o 
estio entre dezembro e fevereiro. A precipita<;;ao 
pluviometrica, no mesmo ano , atingiu o total de 
2 724,1 mm. 

0 relevo apresenta duas forma <;6es: a Planicie 
ou Baixada Litoranea, compreendendo praias, res
t ingas , terra<;os fluviomarinhos, margens internas 
da lagoa e vales rasos de pequenos rios tributarios 
do Atli'mtico; e o Baixo Planalto Sedimentar dos 
Tabuleiros, que representa uma estrutura de 45 m 
de altitude na frente dos penhascos voltados para 
o mar e de 80 a 90 metros nos limites ocidentais do 
Municipio, junto a Messias e Flexeiras, onde apa
rece, no extremo noroeste, a serra da Cachoeira. 
Outras serras : Pacavira e Pedra Freta . 

0 sistema hidrografico nao apresenta grandes 
cursos de agua, registrando-se , no entanto, pe
quenos cursos perenes, dentre os quais destacam-se 
o Santo Antonio , Sua<;;ui, Jacarecica, Rego da Pi
t anga, Pau-d'Arco, Oriente, Pratagi e Catole, alem 
de outros riachos . 

Ha, ainda, inumeras lagoas e canais que dao 
tra<;os caracteristicos a fis ionomia de Macei6. Dentre 
a s lagoas, destaca -se a Mundau ou do Norte , a mais 
importante do Estado. Formada pelo rio Mundau e 

- seus afluentes, comunica-se com o m ar no suburbio 
do Pontal da Barra, atraves do canal do Trapiche 
da Barra. Com area pouco superi or a 23 km', sua 
profundidade media e de 5 a 8 metros. :E navegavel 
por lanchas, canoas e barca<;as. E ha a lagoa da 
Anta, a Azul, Queima-Roupa, do Ouro e da ca
<;amba. Os canais mais importan tes sao o da Le· 
vada e do Trapiche da Barra. 
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ASPECTOS DEi\IOGRAFICOS 

0 CENSO de 1872 en controu em Macei6 27 703 habi
tan t es, e o de 1890, 31498 . No a tual seculo, regis
trou-se o seguinte desenvolvimento : no Censo de 
1900 foram contados 36 427 h abitan tes, no de 1920, 
74 166, no de 1940, 90 253 , no de 1950, 120 980 e no 
de 1960, 170 134. 

Segundo os dados preliminares do Cen so Demo
grafico de 1960, a populagao assim se distribuia , par 
distri to: Macei6 , 153 734 (429 na zona rural ); Fernao 
Velho, 7 648 (1 485 na rural ) , e Floriano Peixoto, 
8 752 (6 357 na rural ) . 

A populagao municipal concen t r a -se no distri to
-sede (90,4% ) . 0 Municipio e essencialmen te ur
bana , h avendo somente 4,9% n a zona rural. 

A cidade cresceu, no ul t imo intervalo censitario, 
54,7%, passando a 153 305 h abitan tes; a vila de 
Fernao Velho, 54,1 % , passando a 6 163, e a de Flo
riano Peixoto, 28,8% , passando a 2 395 . 

Foram contados 34 574 domicilios : 31 210 no dis 
trito de Macei6, 1 393 no de F ernao Velho e 1 971 no 
de Florian a Peixoto. 

A densidade demogra fica er a de 305 h a bitantes 
par quil6metro quadrado . 

CRESCIMENTO DA POPULA~AO 

1 872 t 1 

1 890 I f 
19 00 It 

CADA ' Ill t VALE 
1920 

tttlf 
20 000 HAB. 

1940 

1 9 50 tltllt 
1960 ttlttlttf 
1 964 ltttttttl 
1 9 65 tttttttttt 
1 970 ttttttttttli 



l"alcl.cio Tavares Bastos , sede da AssemblCia 
Legis lativa do Estado 

De acordo com os dados preliminares do Censo 
Escolar, r ealizado em novembro d e 1964, h avia 
182 644 habita ntes, sendo 175 190 n a cidade e vilas 
e 7 454 n a zona rural . 

A popula<:;ao estimada pelo Servi<;o Nacional d e 
Recenseamento, para 1.0 de setembro de 1965, era 
d e 199 mil , elevando-se a 233 mil a proj e<;ao para 
1970. 

Mol"imenlo dcr Popula[ao 
ElVI 1964, registrou-se o total de 1 634 casamentos e 
2 922 obitos (1 985 de menores d e urn ana) . As taxas 
d e mortalidade for am: geral, 15,5 par 1 000 habi
tantes; infa n t il, 266,9 par 1000 nascidos vivos. 

A T IV IDADES ECONO!viiCAS 

Pe.rcado 
MACEIO e urn dos m ais impor tan tes m umClP!OS pes 
queiros de Alagoas. Constitui a produ<;ao de pescado 
uma apreciavel riqueza , a lem de ocupa<;ao perma
nente pa ra as popula<;6es ribeirinhas . 

Seis sao a s co!Onias d e pescadores : Almiran te 
Jaceguai, Z-1, na Ponta da Terra ; Vieira Lima, Z-2 , 
no Pontal da Barra ; Santo An tonio , Z-4 , em Bebe-

~ douro ; Anibal Gam a, Z-5, em Leva da ; Mesquita 
Braga, Z-16, ern Trapich e da Barra; e Sao J ose, Z-23, 

· em F ernao Velho. 
' A produ <;ao de pescado das colonias, t6da ela de 

agua do mar, a lcan <;ou 1 272 tonela das, no valor de 
385,2 milh6es de cruzeiros . Predominaram o ca
murim, carapeba, pescada e tainh a , entre os peixes, 
e o camari'io, sururu e siri, entre os mariscos . 

As colonias contavam, em conj unto, com 1164 
pescaclores, em 31 cle dezembro de 1964, todos bra-
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sileiros, de 18 anos e m ais . Durante o a no de refe
r€mcia , for a m ma triculados 68 n ovos pescadores e 
cancelados 56 . 

Contavam-se 926 embarca<;;6es, 38 rcdes. 71 es
pinheis, 131 t arra fas, 128 caic;aras, 57 armadilhas 
fixas e 522 aparelhos diversos. 

Censo .llgrico!a 
SEGUNDO o Censo Agricola de 1960 (sinopse prelimi 
nar), havia em Macei6 479 estabelecimentos, com 
area total de 57 301 hectares , dos quais 6 695 destina
dos a lavouras . Desses estabelecimentos, 307 possui
am area de menos de 10 hectares; 116, de 10 a menos 
de 100 ; 41, de 100 a menos de 1 000 ; e 15 , de 1 000 a 
m enos de 10 000 . Trabalhavam nesses estabelecimen
tos 2 266 pessoas e eram utilizados 8 tratores e 12 
arados. Em 36 estabelecimentos, havia 1474 cabec;as 
de bovinos; em 32, menos de 100 cabec;as , e em 4, de 
100 a menos de 500. · 

Agricultma 
0 VALOR global da produ<;ao agricola, em 1963, 
atingiu 375,2 milhoes de cruzeiros, dos quais 235,8 
milh6es, isto e, 62,8 % do total, provenient es das cul
turas de cana-de-agucar (40,3% ) e c6co-da-baia, as 
quais se estendiam por 620 e 570 h ectares e produ
ziram 24 800 e 3 560 t oneladas, respectivamente. 

Foi expressiva, tambem , a produc;ao de ban ana, 
com 129 mil cachos e 8,6% do valor; de manga, com 
4 230 mil frutos e 7,9% do valor ; de mandioca, com 
2 090 toneladas e 7,2 % do valor ; de caju, com 9 42Q 
mil frutos e 6,3% do valor; e de arroz, com 230 to
n eladas e 5,5 % do valor . 

0 percentual r estante (1,7% ) foi coberto pelas 
culturas do milho, abacate, feij ao , abacaxi , uva, m e
lancia, batata-doce, cafe e laranja . 

Em 1964, o valor da produc;ao ascendeu a 560,7 
milh6es de cruzeiros, continuando a p revalecerem 
as culturas da cana- de-agucar e c6co-da-baia, com 
28 mil toneladas e 36 mil centos, respectivamente. 

Seis agr6nomos prestam assistencia tecnica aos 
agricultores de Macei6. 

Pecuaria 
A ATIVIDADE pecuaria nao tern igualmente destacada 
expressao econ6mica para o Munic ipio. 0 gado des- · 
tinado ao corte procede das zonas da Mata e do 
Sertao ou ainda dos Estados da Bahia e Sergipe. 

Em 1963 , havia 5 260 cabegas de gado, avaliadas 
em 147,6 milh6es de cruzeiros, destacando-se os se
guintes rebanhos: bovino - 1 680 cabec;as, no valor 
de 100,8 milh6es de cruzeiros (68,3% do valor t otal) , 
e suino - 2 000 cabec;as, no valor de 32,0 milh6es de 

8 - MACEIO 



Facul d a<le de Dircito 

cruzeiros (21,7% do valor). Existiam 600 cabe<;as 
de equinos, 400 de muares, 300 de caprinos, 200 de 
ovinos e 80 de asininos. 

A produ<;ao de Ieite a lcanqou , naquele ana, os 
totais de 720 mil li tros e 36 mil hoes de cruzeiros . 

A populagao avicola totalizava, em 1963, cerca 
de 30 mil e 700 cabeqas, no valor de 24,6 milh6es de 
cruzeiros . A produgao de avos atingiu 80 mil duzias, 
avaliadas em 17,3 milh6es de cruzeiros. 

Tres veterinarios atendem aos pecuaristas de 
Macei6 . 

Em 1964, realizou-se mais uma exposigao esta
dual de pecuaria na cidade . 

Censo Indmtrial 
0 CENso Industrial de 1960 registrou 259 estabele
cimentos industriais, 5 400 operarios , em media men
sal, 1,2 bilhao de valor da produgao, sendo de 669,2 
milh6es o valor da t ransformacao industrial . As des
pesas de consumo com mater.ias-primas montaram 
a 443,8 milh6es e foram gastos 245,1 milh6es com 
salarios e vencimentos. A forca motriz utilizada foi 
de 11141 cavalo-vapor. · 

• 0 principal genera de indt:1stria foi, segundo a 
contribuigao para o valor total da produgao, o 

- textil, com 3 estabelecimentos, 3 612 operarios em 
media e 47 % do valor ; logo a seguir, o de produtos 
alimentares, com 104 estabelecimentos, 773 ope
rarios em media e 30 % do valor. Havia, ainda, o de 
mobiliario, com 38 estabelecimentos, o de madeira. 
com 29 estabelecimentos, o editorial e gratico, com 
20 estabelecimentos, o de minerai s nao metalicos, 
com 18, o de vestuarios, calqados e artefatos de te
cidos, com 15, o de bebidas, com 12, o de produtos 
de perfumaria, sab6es e vel as. com 6, o de meta
lurgica, com 3, o de material de tra1 spor te, com 2, o 
de borracha, com 2, o de couros e peles e produtos si-
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milares, cern 2, o de quimica , com 2, e o de produtos 
fannaceuticos e medicinais, com 1. R avia 1 de in
dustri as extrat ivas de produtos minerais. 

l 11d il.r I riel 

A PRINCIPAL industria de Macei6 e a de transforma
<;fW, destacando-se as tres fabri cas de tecidos - Co
tonificio Alexandria, no distrito-sede, a Othon Be
zerra Fiaqao e Tecelagem, no distrito de Fernao 
Velho, e a Norte - Alagoas, no de Floriano Peixoto 
- uma de a <;tlcar e dais moinhos de trigo . 

0 valor da produqao industrial , em 1962, a scen
deu a 4, 7 bilh5es de cruzeiros . Existiam 239 esta be
lecimer.tos, todos de indtJstria de t ransformac;ao, 
que ocupa ram 4 652 openi.rios, em media m ensal . 

0 principal genera de indust ria e 0 t extil , que 
contribuiu com 33,6 % para o valor total da produ
qao, empregou 3 109 operarios, em m edia mensal, 
e contou com 3 estabelecimen t os . Em seguida, vem 
o de produtos alimentares, com 18,2 % do valor, 386 
operarios, em media, e 10 esta belecimentos . Bem 
distanciaclo, o de mobiliario , com 3,8 % do valor, 277 
operarios, em m edia, e 27 estabelecimentos. Ravia , 
a inda , 8 estabelecimentos de minerais nao meta
licos, 5 de madeira, 2 de produtos fa rmac€mticos e 
medicinais, 6 de produtos de perfumarias, sab5es e 
velas, 5 de bebidas , a lem de 173 de diversos generos 
( 42,3 % do valor total) . 

Pelr6/eo 

NA REGiiio do Ta buleiro dos Martins existe explora
cao petrolifera desde de 17 de outubro de 1958, 
qua ndo jon·ou 0 oleo pela primeira vez. 

Em 1964, foram produzidos 14 779 m" de petr6leo 
em bruto. 

T6da a produc;ao tem sido exportada para a 
Refinaria de Mataripe, no Estado da Bahia . 

A berle de Reses 

FoRAM abatidas 11 875 cabec;as de bovinos, 2 457 de · 
suinos, 232 de ovinos e 94 de caprinos, em 1963, 
r edundando em 2 650 ,2 toneladas, no valor de 692 ,5 
milhoes de cruzeiros. A produc;ao era praticamente 
constituida pela carne verde de bovina, com 1 883,0 
ton eladas, cobrindo 82 ,5 % do valor total. Os 17,5 % 
restantes eram representados pelas carn es verdes de 
suino, ovino e caprino, os couros verde e salgado de 
bovina , peles secas de ovino e caprino, touci11h o 
fresco , miudos fr escos de bovina , suino , ovino e ca
prino, linguas frescas, tripas fr escas de bovina, suino, 
ovino e caprino, r abada, mocot6 e bucho fr esco. 
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A Prrt[a de Mrtcei6 

0 MuNiciPIO tern grande importa.ncia comercial em 
virtude de possuir o imico escoadouro maritima do 
Estado, o porto de J aragua, incluido n a escala de 
na vios n acionais e estr angeiros. Ha cerca de 2 465 
estabelecimentos va rej istas e 253 atacadistas. 

Funcionavam em Maceio , em 1964, duas ma
trizes de estabelecimentos bancarios : do Banco 
Agromercantil e do Ban co da Produc;ao do Estado 
de Alagoas. Man tinham ag€mcias na Capital a la
goana os seguintes bancos: Lavoura de Minas 
Gerais, Credito Real de Minas Gerais , do Brasil , do 
Nordeste do Brasil, do Povo (com uma ag€mcia ur
ba na), Economico da Bahia (com uma ag€mcia ur
bana ) , Nacional de Minas Gerais, Nacional do Nor
te , Auxili a r do Comercio , Freire Silveira , Comercio 
e Inditstria de Minas Gerais e Mineiro da Producao. 
Ravia 20 correspondentes bancarios. · 

0 movimento das contas, em 31 de dezembro de 
1964, apresentou o seguinte saldo (em bilhoes de 
cruzeiros) : caixa em moeda COlTente, 2,8; empresti
mos em contas correntes, 14,1; emprestimos hipo
tecarios, 0,2; tit ulos descontados, 9,3; depositos a 
vista e a curto prazo, 18,4; e depositos a prazo, 0,2. 

A Camara de Compensaqao de Cheques de 
Maceio apresentou o seguinte movimento, em 1964 : 
niunero de cheques, 314 665; valor total, 132,3 bi
lhoes de cruzeiros, e media por cheque, 420,5 mi
lhares de cruzeiros. 

0 sistema cooperativo e representado por 11 
cooperativas n as modalidades : credi to, 1; consumo, 
4; a gropecuaria, 5; e artesanato, 1. 

f x jJO I'I CifaO 

A EXPORTAgii.o por vias inter nas e cabotagem atingiu, 
em 1964, o valor total de 20,9 bilhoes de cruzeiros. 
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Destacaram-se as exportac;iies de ac;ucar crista!, com 
91 766 toneladas e 11,3 bilhiies de cruzeiros; tecidos 
de algodao, com 2 551 toneladas e 5,5 bilhiies; e 
c6co-da-baia, com 5 090 toneladas e 1,4 bilhao . 

Foram exportados, a inda, algodao em pluma. 
milho, farinha de trigo, alcool, arroz, couros e peles. 
farinha , leite e 6leo de coco, fios de algodao, fumo 
em f6lha, m6veis de madeira, petr6leo bruto, toalhas 
de algodao. Com excec;ao de parte dos texteis, fa 
r inha de trigo, subprodutos de coco, petr6leo bruto e 
parcela de agucar, todos os produtos da exportac;ao 
sao procedentes de outros m unicipios alagoanos. 

A exportac;ao para o exterior e constituida, prin
cipalmente, de agucar demerara e a lgodao em pluma . 
tendo alcanc;ado o total de 12,9 bilhiies de cruzeiros. 
n o ano de referencia . 

Presta{ao de Servi{OS 

S.ii.o 76 os principais estabelecimentos de prestagao 
de servic;os, entre os quais estao 18 hoteis, 3 de pri
meira ordem, e 28 pensiies. Restaurantes, 11. Exer 
cem a profissiio no Municipio 112 advogados e 118 
en genheiros . 

E.rtrada de Fe1To 

0 MUNiciPIO e servido pela Rede Ferroviaria do Nor 
deste, que iaz a ligac;ao Macei6 - Recife e Macei6 -
Porto Real do Colegio , em conexao com a Leste Bra
sileiro (Sergipe) , mediante a t ravessia do Sao Fran
cisco por "ferry-boat". Possui estac;6es em Macei6. 
Jaragua, Fernao Velho e Bebedouro . 

Leva -se de Macei6 a Rio LaTgo, de trem, 1 hora 
c 3 minutes; a Recife (PE ), 10 hm·as; a Aracaju 
(SE ) , via Porto Real do Colegio, 11 h oras. 

Rodovia{Cio 
As ESTRADAs de rodagem asfaltadas que cm·tam o 
territ6rio do Municipio sao as seguintes: BR-31 6, li 
gando Macei6 a P almeira dos indios, p ertencente a o 
Plano Rodoviario Federal ; BR-101 que liga Macei6 
ao Recife; a Al-11 , do plano rodoviario estadual, fa-. 
zendo a ligac;ao Alagoas - Pernambuco pelo literal 
Esta ultima ja atin giu o Municipio de Sao Luis do 
Quitunde . 

Sao OS seguintes OS tempos medics gastos, d e . 
autom6vel, as cidades relacionadas : 

Marechal DeodoTo (via Satuba e Cha do Pilar) . 
1 hora e 20 minutos; Rio LaTgo, 40 minutes ; SCio 
Luis do Quitunde, 1 hora e 30 minutos; Recife (PE ) . 
4 horas e 30 minutos ; ATacaju (SE), 7 horas; Sal
vadoT (BA ) , 13 horas . 
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Funcionam no Municipio diversas linhas de 
onibus intermunicipais e interestaduais . 

0 transporte urbana, em 1964, era feito por 10 
empresas de onibus e lotay6es . 

r;(JfW£/Y~OES 
fi'OO OV/H /'4¥/l'f/!IYTRP/1 -
Ni'Af.llliO Nlrl'fR/tFHlE 

{ 6RR i11/I /J.. -++ 
£~/111"0 DE .f'(JUSa T 

Foram registrados na Prefei tura Municipal, n o 
mesmo ano, 1 445 automoveis e jipes ; 475 cami
nh6es; 66 i'mibus e 944 outros veiculos . 

Portos 
MACEro possui o principal escoadouro marit ima do 
Estado- o porto de J aragua -, intimamen te ligado 
a historia do Municipio, porquanto utilizado ja n o 
seculo XVIli. A! em desse, ha dais portos lacustres: 
o Trapiche da Barra e Fernao Velho. 

0 porto de Jaragua, cuja explorac;ao organizada 
teve inicio em 1942, possui as seguintes coordenadas : 
9° 40' de latitude sul e 35° 44' de longitude W . Gr . 
Fica a 126 milhas do porto anterior. Tem 420 m 
de cais acostavel com estacari a de a c;o e 5 guin
dastes . Ha 2 armazens com 5 890 m" de area uti!. 

Possui 4 280 metros de linhas ferreas, 4 locomo
tivas, com potencia de 40 a 70 HP, por unidade; 36 
vag6es; e 962 m" de patios. 

A profundidade do ancoradouro, em mare baixa , 
e de 7,0 metros. A amplitu de maxima da mare e de 
3,3 metros. 

Em 1964, foi de 173 o ntlmero de navi0s ent rados. 
com 368 mil toneladas de registro . 

Transporte Mm·ftimo 
A NAVEGAQAO na lagoa de Mundau e feita por lanch as, 
ligando Macei6 a cidade de Marechal Deodoro e lo-
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ca lidades in termedia::ias. G:s.stam-s~ . de Iancha . a . 
Ma rechal Deodoro 2 ~1oras de viagE . 

TramjJMie A ereo 

0 AEROPORTo de Palr:1ares, :: i1 uado n o -,izinho lVIu~'li
cipio de Rio Largo, s.;rve a Capital do Estado, 

Em 1965 , chegaram 3lO aerOJ: ot't::l 2 002 aero
na ves de empresas comerc' a .s regLh :res e partira :n 
2 003 . Desembarcarc.m 15 E5' pa.ss:t&e~ros e emba r 
ca ra m 16 585 . Em b·an sib , passn."'3. m 40 033 ~.3-
soas . 

Fora m t razidas 46 ,6 -;o-nelada:s de cor::-espon
dencia e levadas 13 ,0 . Totalizou 144.:3 tone~adas a 
corresponden cia em tra nsite. 

A carga em tra::1si to pesou 6 •)~ ,5 toneladas a 
desembarcada , 139,8 e a emtarcada , 39,4 . 

P·rc jn·id a de lr.Jobiliari~ 

E:l\1 1 9 E ~. f Jram feitas ·1(13 :nscng.:>e.: de hipotec:as 
corrven ::ion.sis, no valo:: d~ 200 ,0 m Jhc·es de c::-u
:l e ~r os; l 56] t ~anscri c; 6ea de u ·ansrn:j sS)es de im6veis, 
::11: va lo: d e 942 ,8 milh•) e~. sendo _ 158 ;>or compora 
.; -, :mda (467,2 milh6es de 2ruzeiro3) 

As con stru< 6es ci vi~ lie :mciada::. no ::11ermo a ::~c . 
:LO::l.t a run a 4~3 prediOS E 269 aCl;~CiDOS : a a::-ea 
lic En cia :la 3.ti:J.&iu 49 83(· m ' c)e cobertara e a do pco , 
-! 'i' '= 95 :::tt". 

/.. SPECTO S So'J CIAIS 

:v:.l •::Er6 esta edificada en -;erreno aciden-;ado, na 
:x--Ja de Atl fmti ~o. 

Um3. c:idsde em tres p c. nos: ::10 al1 o (plana: to 
ck:· J act:t inga onde fica C• b J.irro do Fa:ol) , a a::-ea 
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residencia l, com largas aven:das, ruas simetricas, 
pragas a rborizadas, bel as re~idenc i as e ch acar as ; 
na part e media , o centro urbana , comercial e poli
t ico administrative , expandindo-se pelos suburbios ; 
e na faixa litorfmea , em baixo, a zona mais tipi
camen te comercial e industrial, na rroximidade do 
cais do por to . 

A cidade cresceu desord e::1adam en te, sem obe
decer a trac;ados urbanisticos_ Seus bairros , contudo, 
renovam -se e modernizam-se: J ar agua, Pogo, Be
bedouro, Ponta da Terra , Ponta Grossa, Trapiche 
da Barra , Gruta de Lourdes, Mangabeiras, P aj ugara 
e Faro! . 

Em 1964 , Macei6 contava 43 000 p redios, dest a 
cando-se, pelas suas linhas classicas, a Associagao 
Comercial, o Teatro Deodoro, o Palacio do Governo , 
o Tribunal de Justiga e o Tesouro do Estado; entre 
os temples , a Catedral Metropolitana e as igrejas 
dos Mar ti rios, Rosario e Livramento ; par suas linhas 
moder nas, o Edificio Breda, o Ban co Econ6mico da 
Bahia, o Banco da Lavoura de Minas Gerais, Banco 
da Produc;ao de Alagoas, Edi ficio Sao Carlos, sedes 
do IPASE e do IAPETC , Hospital do Can cer , Hos
pital dos Usineiros, Edificio Luz, Escola Industrial , 
Clube do Trabalhador , Prefei-:;ura Municipal, Centro 
Educacional de Macei6, Escola de Apren dizes de Ma
rinheiros , Hospital Dr. Jose Carn eiro, Maternidade 
Santa Monica, Peniten ciaria Sao Leonardo, Estagao 
Rodoviaria , Edific io do Foro e o conjun to do SESC/ 
/ SENAC. 

Ha 104 ruas pavimentadas e 394 nao p avimen
tadas, 44 p rac;as , das quais 34 arborizadas e pavi
mentadas. Den t re estas, dest acam-se a Marechal 
Deodoro da Fonseca, a Flori2no P eixoto, a Pedro 
Aurelio de G6is Mon teiro, esta no ba ir ro do Faro!, 
a Manuel Duarte, n o bairro PajtH;a ra, e a Constanga 
de G6is Monteiro, no bairro do Poc;o . 

0 Municipio conta com organizado e moderno 
servic;o de abastec imento de agua que atende a 
18 534 ligaqoes. 

A rede de esgotos sanitarios tem a extensao de 
25 030 me t ros e serve a 414 pnidios. 

o abastecimen to de energia eletrica e or iginario 
da Companhia Hidreletrica do Sao Fn:mcisco (sis
tema Paulo Afonso) e o serv ic:J de distribuicao e 
feito pela Cia. Forga e Luz Nordeste d :J Brasil '<par
t icular ), cuja sede e no Estado da Guan abara. A 
voltagem da corrente e de 220 e 380 volts. R avia, 
em 1964, cerca de 26 000 ligac;oes domiciliares. 

0 servi c;o telef6nico contava com 2 384 aparelhos 
instalados, em 1964 . 

A ssisthzcia HoJ pitalm 
A REDE hospitalar, em 1964, compunha-se dos se
guintes estabelecimentos: Hospital Sao Vicen te , com 
192 leitos, Mate rnidade Sampaio Marques , com 45, 
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Edificios do IPASE e IAPETC 

Hospital Infantil Getulio Vargas, com 111, Hospital 
do Cancer, com 60, e Pavilhao de Cirurgia Domingos 
Leite , com 41, todos mantidos pela Santa Casa de 
Misericordia de Macei6; Hospital-Colonia Portugal 
Ramalho, com 300 leitos, e Hospital Constan 9a de 
G6is Montei ro, do Governo estadual, com 38 leitos; 
Hospital de Pronto Socorro Infantil, com 8 leitos , 
Maternidade Nessa Senhora do Bom P arto , com 12 , 
e Hospital de Pronto Socorro, da Prefeitura Muni
cipal, com 54; Ma t ernidade Santa Mon ica, com 
30 leitos, e Hospital Dr . Jose Carneiro, da Fundagao 
Alagoana de Servigos de Assistencia Social (com 
(FASA) com 120. A recte inclui, ainda, o Hospital da 
Policia Militar de Alagoas; Enfermar ia do 20° B.C. ; 
Casa de Saude Neves Pinto, com 34 leitos, Casa de 
Saude Sao Sebastiao, com 40, Casa de Sat1de Miguel 
Couto, com 100, Casa de Saude e Maternidade Nossa 
Senhora de Fatima, com 49, Casa de Saude e Mater 
nidade Paulo Neto, com 60, Hospital da Fundagao 
Agro-Industria do A9ucar de Alagoas, com 221, e 
Clinica de Repouso Dr . Jose Lopes de Mendonga, 
com 73, todos de entidades particulares. 

Desenvolvem atividades profissionais , 182 me 
dicos e 119 dentistas. Ha 37 farm acias e drogarias . 

Assi.rte1zcia Para-ho.rpitafctr 
MACEI6 possui 2 centros de saude estaduais, 1 centro 
de puericultura, da LBA ; 3 postos de puericultura : 
2 estaduais e 1 da A gao Social Arquidiocesana ; 2 
dispensaries ( 1 estadual e outro do Institute de 
Protegao a Infancia de Alagoas l ; 2 crech es, das fa 
bricas de t ecido ; e 19 ambulatories mantidos pelos 
Institutes de Previdencia e entidades particulares. 

AHi.rtencia Social 

A AssrsTENCIA aos desvalidos constitui-se de vanos 
estabelecimentos, mantidos par diversas instituig6es, 
tanto religiosas como particulares. Citam-se, entre 
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outras, a Confr aria de Sao Vicente , a Sociedade de 
Assist€mcia aos Lazaros e Defesa Contra a Lepra, a 
Sociedade do Pao dos Pobres de Santo Antonio , a 
Associa<;ao da Par6quia de Santo Antonio de Be
bedouro, a Associa<;ao das Senhoras de Ca ridade, a 
Irmandade do Senhor Born Jesus dos Martirios, a 
Casa de Deus, a Sociedade de Amparo Social, a So
ciedade Orfanato Sao Domi::1gos, a Associagao do 
Ensino Paroquial em Macei6 , a Associa<;ao de Pro
te<;ao a Maternidade e a Inffmcia da P ar6quia de 
Sao Jose do Trapiche da Ba rra, a Casa dos Pobres 
de Macei6, a Santa Casa de Misericordia, o Patro
n ato da Virgem Poderosa, a Sociedade Discipulos 
de J esus, o Centro Melo Maria, a Sociedade de Am
para Social e o Centro William Crooks. 

ASPECTO S CULTURAIS 

MAcEro e o principal cen tro cul tura l e educacional 
do Estado, para la convergindo estudan tes dos di
versos municipios. :E sede da Universidade de 
Alagoas . 

Cemo E.rw !ctr 

SEGUNDO os r esultados prelimina res do Censo Es
colar de 1964 , a populagao que fr equentava escola 
atingia, em 1.0 de novembro daquele ana, o total de 
29 412 pessoas, corresponden te a 84,1% dos habi
tantes com idade de 7 a 14 a nos. 

Foram recenseadas 74 55 0 criancas de 0 a 14 
anos (71167 n a cidade e 3 383 na z01i.a rural) . Das 
34 993 de 7 a 14 anos (33 490 na cidade e 1 493 na 
zona r ural ), 28 778 frequentavam escola , n a cidade, 
e 634 , n a zon a rural. 

Emi11o Primario 

HAVIA, em 31 de dezembro de 1964, 159 unidades es
colar es de ensino primario geral, com um corpo do
cente representado por 973 professores. P ertenciam 
ao governo estadual 17 grupos escolares, 1 jardim 
de inHmcia e 7 escolas isoladas; a municipalidade, 8 
grupos escolares e 2 escola.s isoladas; e aos parti
cula res, 124 estabelecimentos. A m atricula, no inicio 
do ano letivo, foi de 26 713 a.lunos. 

Emino jHedio 

CoNTA Macei6 com 29 estabelecimentos do ensino 
medio, inclusive 8 de ensino tecnico-profissional, 1 -
n ormal e 1 seminario. A m atricula, em 1964, foi de 
10 752 alunos. 0 corpo docente era composto de 
560 professores. 

Eram os seguintes os estabelecimentos: Insti
tuto de Educagao, Colegio Estadual Moreira e Silva, 
Colegio Estadual de Alagoas, Ginasio Normal Nossa 
Senhora do Bom Conselho, Colegio Batista Alagoano, 
Colegio Santissimo Sacramento, Colegio Guido de 
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Fontgalland, Colegio de Sao Jose, Colegio Marista 
de Macei6, Ginasio Santo Antonio, Ginasio Nossa 
Senhora das Grac;as, Seminario Episcopal de Ma
cei6, Ginasio Prof. Crispiniano Portal, Ginasio An
chieta, Ginasio Sao Pio X , Ginasio Imaculada Con 
ceic;ao, Ginasio Erasmo Porangaba, Ginasio Padre 
Brandii. o Lima, Ginasio Nossa Senhora de Lourdes, 
Ginasio Olavo Bilac, Ginasio :Elio Lemos, Escola In
dustrial Deodoro da Fonseca, Ginasio Industrial 
Princesa Isabel, Escola Tecnica de Comercio de Ma
cei6, Escola Tecnica de Comercio de Alagoas, Escola 
Tecnica de Comercio Guido de Fontgalland, Escola 
Auxiliar de Enfennagem, Conservat6rio de Mtlsica 
e Servi<;o de Aprendizagem Industrial. 

E11.ri11n S11J7erior 

QUANTO ao ensino superior, conta o Municipio com 
a Universi cl ade de Alagoas, constituida de 6 estabe
lecimentos: a Faculdade de Direito, a mais antiga 
do Estado, a de Medicina, a de Odontologia, a de 
Filosofia, Ciencias e Letras, a de CH:ncias Econ6-
micas e a Escola de Engenharia. Ha, ainda, uma 
escola isolada, a do Servic;o Social Padre Anchieta, 
e a Escola de Belas-Artes, ainda em fase de reco
nhecimento. 

A matricula, no inicio do ano de 1964, atingiu 
992, nos 17 cursos existentes, e o numero de profes
s6res, 190. Houve 251 conclusoes de cursos em 1963. 

ASJocitl£·i5e.! Artlsticas, Liter/trias e Cielltificas 

MAcEro possuia, em 1963, 5 associac;oes artisticas, 4 
literarias e 4 cientificas, com 330, 647 e 425 associa 
dos, respectivamente. Entre estas associac;oes po
demos citar a Associacao de Cultura Franco-Bra
sileira e 2 Loj as Mac;6n-icas. 

13ib/iotecas 

EM 1964, funcionavam 26 bibliotecas, destacando-se, 
entre elas, a Biblioteca Publica Estadual , a do Ins-
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tituto Historico e Geografico de Alagoas, a do De
partamento Regional de Ala5oas, do SESC, a da Fa
culdade de Direito, a da Imp etoria Regional de Es
tatistica Municipal, a do Sindicato dos Empregados 
no Comercio, a do Tribunal de Justi r;a , a "Dr. Lou
rival de Melo Mota", mantiC.a pela es(;ola do Ser
vic;o Social Padre Anchieta , a da Faculdade de Me
dicina , a da Sociedade de Medicina, a cla Faculdacle 
de Odontologia, ada Faculda.de cl e Fil osofia, Ciencias 
e Letras, a da Escola de Engenharia, a do Servic;o 
Social das IndtJstrias, a "':'eixeira cle Freitas" do 
Departamento Estadual de Estatistica , a da Asso
ciac;ao de Cultura Franco-Brasileira, a "Artur Ra
mos", do 20.o Batalhao d e Cac;adores, a Biblioteca 
Universitaria Vir tude e Bondade, mantida pela Loj a 
Mac;6nica, do mesmo nome, a da Policia Militar , a 
do Seminario Arquidiocesano de Macei6, a da As
sembleia Legislativa Estadual, a "Rui Barbosa". 
mantida pela Loja Ma<;6nic a Perfeita Amiza de, a 
Biblioteca Publica Municipal L . Lavenere , mantida 
pela Prefeitura, e a da Associar;ao Comercial de 
Macei6 . 

A 31 de dezembro de 19r33 , havia 99 838 volumes. 
sen do 83 672 catalogados. 

Esporte, Di·venao e Recrea[ao 
ERAM 21 as associa<;oes desportivas-recrea t ivas , em 
1964, com o total de 6 747 as~ociados. Destacavam-se , 
pelo numero de associados, o rate Clube de Pajuc;ara 
(1 405), Clube Fenix Alagoana (1 350), Jaragua 
Tenis Clube (606) e o Centro Sportivo Alagoano 
(590) ' 

Naquele mesmo ano ha·tia, em Macei6, 13 ci
nemas, com capacidade tctal para 6 674 especta
dores. Destacavam-se o Sao Luis (1 050 lugares ). 
o Ideal (940 Iugares ), o Lux (896 lugares), o Rex 
(800 lugares) e o Plaza (71<; lugares) . 

De propriedade do Governo Estadual, subordi
nado a Secretaria de Educacao e Cultura, funciona o 
Teatro Deodoro, com capacidade pa ra 851 espec
tadores . 

Radiodifusao e Radiotelevisao 
CINco sao as radiodifusoras em fun cionamento: a 
Radio Difusora de Alagoas (onda m edia), a Radio · 
Gazeta de Alagoas (ondas media e tropical l, a Radio 
Progresso de Alagoas (onda media ) , a Rad io Pa l
mares (ondas media e tro:Jical ) e a Radio Comu
nidade Paroquial (onda m edia ) . Prestes a inaugu- · 
rar-se a TV-Paju<;ara. 

lmpfema e Livros 
SETE sao os jornais diario~, dais del es vespertinos: 
"Diario Oficial", "Jornal de Alagoas", "Gazeta de 
Alagoas", "Correio de Macei6", "Diario de Alagoas" , 
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Pra~a Floriano Peixoto 

"0 Semeador" e o "Jornal de Hoje". Revtsta, h a 
uma m ensa! : "Feira Li teraria" . 

Ha seis tipografias e sete livrarias. 

Festejos Populares 

SA:o t radicionais as festas juninas, no periodo de 13 
a 29 de j unho, englobando as comemora<;6es de 
Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro. o "Sao J oao 
das Alagoas" observa ainda a tradi<;ao da queima de 
fogos e das fogueiras no bairros, bailes a carater e 
corridas caracteristicas, milho assado, pamonha, 
canjica, bolos de mandioca, etc. Os fe stej os nata
linos vao de 24 de dezembro a 6 de janeiro, com as 
tradicion ais chegan t;as, baianas, presepios, r eisados, 
quilombos, fandangos e pastoris, este ultimo 0 m ais 
popular . 

Entre as principais festividades religiosas, ci
tam-se a de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira 
da cidade, celebra da a 27 de ag6sto; a de Sao Cris
t 6vao, padroeiro dos motoristas , precedida de no
ven ario e encerrada com procissao, n a qual toma 
parte quase a totalidade dos veiculos motorizados 
de Macei6. 

A emancipagf\0 politica do Estado e comemorada 
a 16 de setembro; o Dia de Floriano, a 29 de junho; 
o Dia de Deodoro, a 23 de ag6sto; e a transferencia 

. da capital para Macei6, a 5 de dezembro. 

iVIommzentos H.ist6ricos e Artfsticos 

· 0 MUNICiPIO de Macei6 conta, como particularidades 
hist6ricas e artisticas, com diversas igrejas e m onu
mentos que constituem valioso patrirn6nio , nao s6 
do Municipio, mas de todo o Estado. Entre muitos. 
destaca m -se: 

Palacio Barao de Jaragud. - localizado n a 
Fraga D. Pedro II, hospedou o Imperador quando 
de sua visita a Provincia; 
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Palacio Tavar es Bastos - construido para ai 
func ionar a Assembleia Prov:ncia l, e hoj e sede da 
Assembleia Legislativa; 

Catedral Mett·opolitana - construc;ao iniciada 
em 1840, foi inaugurada durante a visita do Impe
rador , em solene "Te Deum", em 1859 ; 

Igreja do Bam J esus do ~ Martirios - com sua 
fachada externa t6da revEstida de azulejo por
tugues; 

as estatuas dos ma rechais Floriano Peixoto e 
Deodoro da Fonseca, gen eral P edro Aurelio de G6is 
Monteiro, visconde de Sinimbu e D . Antonio 
Brandao; 

bustos: de D. Pedro II, Bra ulio Cavaldmti, Ro
salvo Ribeiro , Emicio de Ma.ia, D. Constan<;a de 
G6is Monteiro, Othon Bezerra de Melo, Guimaraes 
Passos, Geti1l io Vargas, en t re outros. 

Vfl!loJ IluJtre.r 

A GALERIA de VUltOS ilustres , j a desaparecidOS, inclui 
names que se proj etaram em diferentes dominios, 
dentre os quais mencionam-se alguns , a seguir. 

Floriano Peixoto - Nasceu aos 30 de abril de 
1839 no engenho de agucar Riacho Grande, situado 
em Ipioca, atual distrito de Floriano P eixoto. Filho 
do lavrador Manuel Vieira Peixoto e D . Ana Joa 
quina de Albuquerque Peixoto, teve como pai ado
tivo um tio abastado , senhor de en genho, Jose 
Vi eira de Araujo Peixo to. 

Matriculou-se no cm·so de Engenharia Militar 
em 1863; em 1865, tinha acesso ao pasta de 1.0 te
nen te, sendo adido ao 2.0 Batalhao de Infantaria 
es tacionado em Bage, Rio Grande do Sul , sendo de
signado para comandar a 7.a Companhia . Dai, 
marchou com o 1° de Ar t ilharia para a Campanha 
do Paraguai, r ecebendo louv•xes do comandante da 
Guarnigao pelo completo e riel desempenho dado 
aos trabalhos sob sua orientagao. Recebeu elogios 
de Mit re, do general uruguaio Venfmcio Flores, e de 
Herval, pela bravura , serenidade, den6do e sangue 
fr io, especialmente quando realizou, com seus co
mandados, o reconheciment J de Estero Belaco. 0 
conde de Porto Alegre e o ]:r6prio Imperador tam- 
bem lhe conferiram louvores pelos relevantes ser
vigos prestados em Monte Caseros. 

Comandando o 44° Batalhao de Voluntarios em 
sucessivos e sangrentos combates, desde a ponte de · 
Itorm·6 ate Lomas Valentinas, alcangou o m aior 
prestigio. 

Em 1866, foi condecors do com a Ordem de 
Cristo; em 1869, recebia a Medalha do Merito, con
ferida pelo Governo Impetial, sendo agraciado 
depois com a Ordem da Rosa e a Gra - Cruz da Or
dem de Sao Ben to e de Aviz. 
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Em 1872, foi nomeado membra adjunto da co
missao de melhoramentos do m aterial do exercito e 
no mesmo ano bacharelou-se em Ciencias Fisicas e 
Matematicas; em 1874, foi promovido por mereci
mento a coronel; em 1878, foi nomeado diretor do 
Arsenal de Guerra de Pernambuco; em 1881, inspe
cionou os depositos de material belico de algumas 
provincias no Norte, incluin do o de Alagoas; em 
1883, foi promovido a brigadeiro, sendo depois co
mandante das armas em Pernambuco, Alagoas e 
Mato Grosso . Foi presidente da provincia de Mato 
Grosso. Em janeiro de 1889, assumiu o comando da 
2.a Brigada do Exercito , em junho do mesmo ano foi 
nomeado interinamente ajudante-general e a 10 
de julho foi promovido a marechal-de-campo. 

A 15 de novembro de 1889, coloca-se ao lado dos 
seus companheiros de arma. derrubando o regime 
monarquico. 

Em 1891, e eleito vice-presidente da Republica 
pelo Congresso Constituinte, chegando, pouco depois, 
com a renuncia de Deodoro, a suprema magistratura 
do Pais. 

Pela firmeza de sua a utoridade , recebeu o cog
nome de "Marechal de Ferro" . 

Depois de passar o governo ao seu substitute 
legal, Prudente de Morais, Floriano retornou a vida 
rural, primeiro em Cambuquira (Minas Gerais) e 
depois em Divisa (hoje Floria no, no Estado do Rio 
de J aneiro), onde faleceu, na F azenda Paraiso . 

Guimaraes Passos - Nasceu aos 22 de margo de 
1867. Em 1886, indo ao p orto acompanhar seu pa
drinho que se destinava ao Rio de Janeiro e la en
contrando dois amigos, comegou a palestrar e, 
entre risos e sonetos, verificou, no momenta da des
pedida, que Macei6 estava distante. Chegou, assim, 
ao Rio , por acaso, com apenas "cinco tost6es na al
gibeira e cinqiienta sonetos na cabega". No Rio, 
exerceu um emprego na biblioteca do Palacio Im
perial, de que resultou uma COlTente de simpatia 
entre o Monarca e o poeta . Aderindo a revolta de 
6 de setembro de 1893, teve que se evadir para 
Buenos Aires. Durante seu exilio de 18 meses, foi 
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colaborador de "La Nacion" e de ou tros jornais ar
gentinas. 

Foi um dos fundadores da Academia Brasileira 
de Letras , ocupando com brilhantismo a cadeira 
n . 26 de Laurin do Rebelo. Fez pa rte da Sociedade 
de jornalistas do Chile. No Rio , colaborou em dife
rentes jornais, especialm ente na "Gazeta de No
ticias". 

Numerosa a sua bagagem literaria composta de 
cantos, poemas, pegas teatr ais, alem do T r atado 
de Versijicac;ao, Dicionti.rio de R i1nas e um livro 
de versos satiricos - Piment6es, em colabora<;ao 
com Olavo Bilac. Faleceu em Paris, a 9 de setembro 
de 1909 . 

Ladislau Neto - Nasceu aos 27 de julho de 1838. 
Dedicou-se, em particular, as matematicas e a his
t6ria natural. Em 1864, o governo brasileiro man
dou-o fazer um curso de especializagao na Europa , 
onde freqi.ientou as aulas da Sorbonne e as do Jar
dim das Plantas de Paris . Doutorou-se n a Franca 
em Ciencias Na turais. Representou o Brasil ein 
varios Congressos. Foi diret or-geral do Museu Na
cional, m embro do Instituto Hist6rico e Geogratico 
Brasileiro e tambem do de Arqueologia de Alagoas . 
Fazia parte da Sociedade de Antropologia de 
Washington, da Sociedade Bota nica da Fran <;a, das 
de Hist6ria Natural de Cher".:mrgo e Ratisbona, da 
Academia Real de Ciencias de Lisboa, do Instituto 
do Gdio-Ducado de Luxemburgo. Era dignitario da 
Ordem da Rosa, Comendador da Ordem P ortuguesa 
da Conceigao de Vila Vic;osa, Oficial da Legiao de 
Honra Fra ncesa e da Instrugao Publica da Acade
mia da Franga. Foi agraciado pelo imperador 
Pedro II com o titulo de seu conselheiro. Deixou 
uma bagagem numerosa de obras publicadas. Fa
leceu no Rio de Janeiro aos 18 de marc;o de 1894. 

Jose M aria Goulart de Andrade - Nasceu a 6 de 
abril de 1887 e morreu em 1936. Poeta, romancista e 
teatr6logo. Em 1915, foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras, tendo sido o terceiro ocupante 
da cadeira n. 6, cujo patrono e Casimiro de Abreu. 
Entre suas obras publicadas citamos : Poesias, Nevoas 
e Flamas, Qcaso , Depois da M01·te, Renuncia (teatro) 
e Contos do Bmsi l Novo. 

Craveiro Costa - Nasceu em 22 de janeiro de· 
1871, teve uma vida de inter.sas atribulac;6es desde 
a juventude. Foi caixeiro- servente e auxiliar de co
mercia ate aos 26 anos. A esta epoca ja o seduzia o 
jornalismo - sobretudo o jornalismo politico. Re- · 
dator do "Guttemberg", participou, nos anos que 
se seguiram, da campanha oposicionista de seu Es
tado, resultando a sua saida para Sao Paulo e Rio 
de Janeiro e, mais tarde , para o Amazonas . 

Em 1922, atendendo a um convite do governo de 
Alagoas, voltou a Macei6, onde ocupou, entre outros, 
os cargos de administrador e contador da Recebedo-
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ria de Rendas, diretor do Grupo Escolar Diegues 
Junior e contador geral do Estado. Data dessa epoca 
a revelac;ao de seus pendores pelas pesquisas esta
tisticas . 

Nos primeiros anos do seculo, publicou, em co
laborac;ao com Torquato Cabral, o Indicador Geral 
do Estado, em que se reunem, alem de estudos es
pecializados, numerosas informac;6es cadastrais e 
estatisticas acerca de Alagoas. 

Criada, no Estado, a Diretoria da Produc;ao e 
Trabalho, de onde saiu, posteriormente, a Direto
ria-Geral de Estatistica, hoje Departamento Esta
dual de Estatistica, foi ele convidado a organiza-la 
e dirigi-la, trac;ando as normas fundamentais que 
ate hoje a regem. 

Dentre as obras deixadas pelo ilustre alagoano, 
na m a ioria de natureza hist6rica, estao 0 Fim da 
Epopeia, A Conquista do D eserto Ocidental, 0 Vis
conde de Sinimbu (p6stuma), Alagoas em 1931 e 
Macei6, como comemorac;ao do 1° centenario da ele
vac;ao a capital do Estado, em 1939. 

Foi membra da Academia Alagoana de Letras 
e do Instituto Hist6rico de Alagoas, onde ocupou o 
cargo de Secretario Perpetuo . 

Tttrismo 

TRAQO caracteristico da paisagem de Macei6 e o co
queiro: praias e margens de lagoas sao debruadas 
de coqueirais que se estendem a perder de vista. 

Col6nias de pescadores - Localizam-se a beira 
das praias, em varios pontos, com seus usos e cos ·
tumes tipicos incorporados pela tradic;ao ao estilo 
de vida local - pescadores de sururu, de bagre, de 
carapeba, de siri e caranguejo. 

As rendeiras - Elementos integrados num tipo 
de artesanato que vai pouco a pouco desaparecendo, 
o das rendas e bicos, dos trabalhos de file, produc;ao 
cada vez mais escassa e que em geral se escoa para 
os mercados do Sui. S6bre as caracteristicas desse 
artesanato, existem pelo menos dais estudos espe
ciais - um de Leite e Oticica , e outro de Artur 
Ramos e Luisa Ramos. 

A dieta tradicional da populac;ao, incorporou-se , 
como prato tipico, o sururu - molusco que se 
""apanha" n a lama do fundo das lagoas e que 
pode ser adquirido "despinicado" ou de "capote" . 
Dai a antonomasia dada a Macei6 , de "terra do 

. sururu". 
As manifestac;6es folcl67·icas tem em Macei6 uma 

vlva expressao peculiar. Em bora ja nao conservem 
o brilho e a animac;ao de outros tempos, certos 
festejos tradicionais ainda despertam o interesse 
popular. 

0 folclore alagoano - inclusive as sobreviven· 
cias em Macei6 - tem sido objeto de estudos e pes-
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quisas da ll arte dos escritores Teo Brandao, Manuel 
Diegues Junior , Luiis Lavenere , Paulino Santiago e 
Lages Filho . 

Quadros da vida local , no seu colorido tipico, 
podem ser encontrados err_ paginas marcantes da 
literatura brasileira, como, por exemplo, nos ro
mances Calunga, de Jorge de Lima, Angustia, de 
Graciliano Ramos, Riacho Doce, de Jose Lins do 
Rego; nos contos de Carlos Paurilio; na poesia -
a negra e a folcl6rica - , d':) Jorge de Lima, Aluisio 
Branco e Carlos Paurilio . Usos e costumes da ci
dade dos fins do seculo est:io admiravelmente r e
fletidos no romance. Tra c;os e Tro c;as, de Pedro 
Nolasco Maciel, a que o autor deu subtitulos : "Cr6-
nica vermelha" e "Leitura quente" . :Esse romance 
regional foi reeditado em 1964, com o texto todo 
anotado por Felix Lima Jimior e prefacio de Ar
noldo J ambo . Ha, ainda, um livro de mem6rias de 
Pedro Vile!a - Mundau. A :fora estudos especiais de 
Cravei.ro Costa, Manuel Diegues Junior, Humberto 
Bastes, Moreno Brandao, Abelardo Duarte, Felix 
Lima Junior , Jaime d'Altavilla e Joaquim Ramalho. 

ASPECTOS ADMINISTR.1TIVOS E POLITICOS 

Finan[aJ Pltblicar 

A R:t:CEITA arrecadada pela Uniao atingiu, em 1964, 
o montante de 2,2 bilh6es de cruzeiros. 

No mesmo ano, a arrecada~ao estadual atingiu 
13,5 bilh6es de cruzeiros, sendo 9,9 bilh6es de r enda 
tributaria; a receita municipal foi de 2,1 bilh6es 
( 1,7 bilhao de renda tributarial . 

0 or~amento estadual para 1965 previa receita 
de 20,8 bilh6es e fixava a despesa em 24,3 bilh6es; 
o municipal previa receita de 3,8 bilh6es e fixava 
despesa em 4,1 bilh6es de cruzeiros . 

Reprerellhtfao Politica 

0 PODER legislativo munici:;1al e exercido pela Ca
mara de Macei6, composta de 12 vereadores. 

Para as eleic;6es de 3 de outubro de 1965 estavam 
inscritos 46 272 eleitores. 

FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria , fornecidas pelo Chefe da Se~ao de Estatis-. 
tica da Inspetoria Regional de Estatistica de Alagoas, 
Gilberta Ferreira de Araujo. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documenta~ao municipal da Diretoria de Documen
ta~ao e Divulga~ao (Secretaria-Geral do CNE ), de 
diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro e da 
primeira edicao de Rena to Rocha. 
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IBGE - CO!IOSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secret:irio-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLE(:A.O DE MONOGRAFIAS 

(4.• se rie ) 

300 - ·ao :\'IaLcus, ES. 301 - V.ideira, SC. 30:~ - Pirassunun
~~. Sl'. 3B:J - Lenc;6i s Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, R.J . 307 - Umbuzeiro, 
l'H. 308 - Assarc, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - hreia, PB . 
:.:u - Tres L2.;oas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, 
CE . . n4. - Jaguaruana, CE. 3L5 - lpau<;u , SP . 31G - Pitangni, 
IUG. 317 - Jtt>hou~as, PR. 318 - Ca juru, SP. :n9 - Araxa, 1\'IG. 
(2." <•di~ao) . no - Porto de Pedras, AL. 321 - Bel em, PA . 
:: :!~ - Siio Jo!.e do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (:!." edi~ii.o). 325 - Brasilia, DF (2." edi<;ii.o). 326 
- Ca mpinas, SP (2." cdic;iio). 32i - Sii.o Pau lo de Olivenc;a, A:\! . 
:;.!3 - :tapczn irim. ES . 329 - :\lacc i6 , 1\L (2 .a ed i~5.o). 

Acabou-se de imprimir no 
lEGE, aos dez dias do mes 
n ovecentos e sessenta e seis, 
Instituto. 

Servi<;o Gnijico do 
de junho de mil 

3Q.o da criac;cio do 



Teatro Deodoro 

Vista parcial da cidade 




