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ATRAQ6ES TURfSTICAS E PONTOS PARA 
ORIENTAQA.O 

1 - Inspetoria Maritima 

2 - Biblioteca Publica do Estado 

3 - Edificio do IAPI e SUDENE 

4 - Departamento dos Correios e Telegrafos 

5 - Galeria de Arte do Recife e Secc;ao de Turismo 
- P.M.R. 

6 - Cines Art-Palacio e Trianon 

7 - Cine Moderno 

8 - Restaurante Leite 

9 - Casa de Detenc;ao do Recife 

10 - Imprensa Oficial 

11 - Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas 

12 - Centro Espirita Investigadores da Luz 

13 - Bloco Carnavalesco Misto Batutas de Sao Jose 
14 - Troc;a Carnavalesca Mista Pao Duro 

15 - Cine Sao Luis 

16 - Sorveteria Gemba 

17 - Troc;a Carnavalesca Mista Cachorro do Homem 
do Miudo 

18 - Jet Clube do Recife 

19 Clube Carnavalesco Misto Lenhadores 
20 - Teatro Parque e Hotel do Parque 

21 - Colegio Marista 

22 - Escola de Engenharia da Universidade Fe
deral de Pernambuco (parte) 

23 - Universidade Federal de Pernambuco rRei-
toria) 

24 - 2." Cia. Independente de Guardas 

25 - Restaurante Torre de Londres 

26 - Cemiterio de Santo Amaro 
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ASPECTOS FfSICOS 

POPULA()li.O 

ECONOMIA 

CULTURA 

URBANIZA()li.O 

SAUDE 

VEfCULOS 

OR()AMENTO 

POL!TICA 

RECIFE 
PERNAMBUCO 

- Area: 209 km'; altitude da sede: 
2m ; temperaturas medias em •C: 
das ?ncixim,as, 28,3; das minimas, 
23,7; pTecipita<;iio pluviometrica 
total: 2.053 mm (1966). 

- 1.056.000 habitantes ( dados esti
mados para 1."-7-967; densidade 
demogrrijica: 5.053 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

784 estabelecimentos industriais; 
980 estabelecimentos comerciais 
atacadistas, 6.860 varejistas; 11 
matrizes e 7 3 agencias banca
rias. 

- 568 unidades escolare.s de ensino 
primcirio, 174 cursos de ensino 
medio, 3 universidades; 4 mu
seus e 10 galerias de arte · 30 
cinemas, 5 teatros, 81 tip0gra
tias, 37 livrari as, 35 bib liotecas, 
5 jornais e 1 revista; 8 radio
difusoras e 2 televisoras . 

- 41 bairros, 4.731 logradouros p'Zl.
blicos, 172.977 pre·dios; 113.584 li
ga<;6es eletricas domiciliares , 
19.446 aparelhos telef6nicos; 22 
hoteis, 25 pens6es, 27 restau
rantes. 

- 67 hospitais com 6.582 leitos; 714 
medicos, 220 dentistas, 255 en
tenneiros, no exercicio da pro
fissiio; 175 tarmacias e droga
rias . 

- (na Delegacia de Trdnsito em 
1966) - 17.633 autom6veis e ji
pes, 1.648 caminh6es, 3.411 ca
mionetas, 625 6nibus e 340 vei 
culos diversos. 

(milh6es de cruzeiros novos) -
1·eceita prevista: 43,2; renda 
tributciria: 13,1; despesa jixada: 
43,2 (1968). 

25 vereadores e 65 deputados 
enz, exercicio. 

Texto de Aldalita Barbosa 
Lima Medeiros, grdficos de Gui
lherme Camarinha Martins, am
bos da Diretoria de Documen
ta<;iio e Divulga<;iio do !BE. 
Desenhos da capa - Frevo, de 
Augusto Rodrigues e Lampiao, 
de Bartolomeu de Castro . 



• ""'Trecho da Cidade (Foto "Manchete") 

Cais do Porto - Desenho de Sansao Castelo Branco. 
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ASPECTOS HIST 6RICOS 
~ ,• 

-- ~~-l _._1 

No COMEQO, alguns pescadores e homens do mar se 
estabeleceram na estreita porc;ao da terra, que 
vinha de Olinda e se alargava para as bandas do 
extremo sul; alguns armazens para recolher os 
agucares ; uma pequena ermida, sob a invocagao de 
urn santo amigo das gentes do mar - Sao Telmo. 
0 Recife comec;ou assim . 

Mais tarde, os pesados veleiros, que precisavam 
de rejrescar em aguas bern abrigadas, livres da 
agitac;ao do ancoradouro de Olinda, buscaram a 
sombra dos arrecifes, que se erguiam ao sul. Assim 
surgiu o Recife, em func;ao do velho ancoradouro, 
especie de largo canal situado entre os arrecifes de 
arenito e a peninsula, onde se misturavam as aguas 
do mar e as dos dois rios - o Capibaribe e o 
Beberibe. 

Construiram-se, depois alguns fortes - o do 
Mar, o de Sao Jorge e o do Born Jesus, que, mais 
tarde, em 1561, defenderiam o Recife contra o ata
que dos piratas franceses, aqueles que deixaram 
gravada numa das pedras do arrecife: "Le monde 
va de pis en pis". 

Mas, somente em 1630, quando a humilde po
voac;ao se estendera ate a ilha dos Navios, na 
confluencia dos dois rios, e ja apresentava a igreja 
que os frades franciscanos ali haviam erguido, dar
-se-ia a grande invasao holandesa, empreendida 
por uma esquadra de 56 navios, comandada por 
Henry Cornell Lonck. 

Abria-se urn dos capitulos mais movimentados, 
vivos e heroicos da his to ria do Recife. Defendido 
por Matias de Albuquerque, ocupado pelos holande
ses, governado pelo conde Joao Mauricio de Nassau, 
o Recife nunca foi subjugado de todo . Nem mesmo 
no brilhante governo de Mauricio de Nassau, que 
dotou a terra de amplos j ardins e palacios, promo
veu a vinda de homens ilustres, como Marcgraf, 
botanico; Franz Post e Eckout, pintores; Clalitz, 
geografo; Plante, latinista e poeta; Piso, naturalista, 
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dando, erifim, o maior lustre a Mauritzstad, nome 
conferido ao Recife em honra a Nassau. 

Joao Fernandes Vieira, Andre Vidal de Negrei
ros, Filipe Camarao e Henrique Dias sao os princi
pais her6is da Restaurac;ao Pernambucana, movi
mento em que culminava a surda hostilidade e 
resistencia continua contra os dominadores.· Na 
Campina do Taborda, pernambucanos e holandeses, 
depois das duas memoraveis batalhas dos montes 
Guararapes, assinam a capitulac;ao no dia 23 de 
janeiro de 1654. Durara 24 anos o dominio holandes. 

Ap6s a Restaurac;ao, o Recife entra em periodo 
de intenso desenvolvimento; facilitado pelas trocas 
comerciais atraves do seu porto. Disto resulta grave 
rivalidade com Olinda, cujo desfecho vern a ser o 
conflito que passou a hist6ria com a denominac;ao 
de Guerra dos Mascates. Era a revolta dos nobres 
de Olinda contra os portugueses do Recife, ciosos 
da elevac;ao de seu povoado a categoria de Vila, 
mediante a instalac;ao do pelourinho, em 1710. Nessa 
movimentada luta surgiu o sargento-mor Bernardo 
Vieira de Melo, com a sua proposta da instaurac;ao 
de uma Republica na capitania, "ad instar" da de 
Veneza, talvez a primeira tentativa de implantagao 
do regime republicano na America. Sufocada a re
beliao, o pelourinho e reerguido e o ·Recife perma
nece como Vila . 

A cidade marca o seu progresso com a instala
gao de uma Alfandega, a construc;ao de varias pon
tes, a execuc;ao de aterros, que ganham novas 
superficieis uteis as terras alagadas. 

A 6 de margo de 1817, rebenta no Recife uma 
revoluc;ao de carater republicano e nativista. Os 
nomes de Domingos Teotonio, Manuel Correia de 
Araujo, Domingos Jose Martins, Pedro de Souza 
Tenorio, Jose de Barros Lima e outros estao na boca 
de todos . 0 movimento, porem, e dominado e urn 
governo desp6tico e instituido, tendo a frente Luis 
do Rego Barreto . Mais tarde, a 26 de outubro, o 
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Ponte Duarte Coelho 

Ponte Buarque de Macedo (Fot o "Manch et e") 

Ponte Mauricio de Nassau (F oto "Manchete" ) 
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governador portugues e suas tropas embarcam para 
Portugal; tropas de alem-mar nao mais desembar
cariam no Recife. Pernambuco, assim, tornava-se 
independente antes do Grito do Ipiranga. 

0 Recife e elevado a categoria de Cidade, no 
dia 5 de dezembro de 1823. No ano seguinte, rebenta 
outra revoluc;ao de carater republicano, que passou 
a hist6ria sob o nome de Conjederagtio do Equador. 
Dentre os her6is desse movimento destaca-se frei 
Joaquim do Amor Divino Caneca, que foi fuzilado 
a 13 de janeiro de 1825 . 

Em 1827, o Recife passa a ser capital da provin
cia . Dais movimentos revolucionarios, a setembri
zada e a abrilada, em 1831 e 1832, respectivamente, 
sao logo dominados. 

Em 1838, assume o governo da provincia Fran
cisco do Rego Barros, posteriormente Conde da Boa 
Vista, cuja administrac;ao foi assinalada por nota
veis melhoramentos urbanos . Duas gran des realiza
c;6es datam desse periodo: a construc;ao do palacio 
do Governo e a do primitivo Teatro Santa Isabel , 
obra do engenheiro frances Louis Leger Vauthier, 
que o Conde fizera vir de Paris, de onde vieram, 
tambem, outros tecnicos. Cais, estradas, pontes, 
abastecimento de agua, uma Repartic;ao de Obras 
Publicas, foram algumas das tarefas empreendidas 
por Francisco do Rego Barros . :Esse brilhante pe
riodo da vida do Recife foi perturbado, todavia, pela 
Revolugtio Praieira, irrompida em 1848 e organizada 
pelo partido liberal, composto dos "praieiros". Che
fes principais: Pedro Ivo, Joao Roma, Nunes Macha
do - este ultimo morto bravamente em combate. 

0 Recife entra, entao, numa fase de acelerado 
progresso. A cidade comec;a a ampliar-se, inician
do-se, em 1907, a execuc;ao do grande e modelar 
plano de saneamento, concebido pelo higienista 
Saturnine de Brito. 



Cais do Apolo - Desenho de Manuel Bandeira 

r (JI /1/d[aO Administ1'ati-vo-J udicia1'ia 

A POVOA<;:A.o do Recife surgiu em 1561 passando, no 
ano de 1637, sob dominio holandes a denominar-se 
Maritzstad (Mauriceia), em homenagem a Mauricio 
de Nassau . 

Carta Regia de 19 de novembro de 1709 criou o 
Municipio do Recife, cuja instala<;ao se verificou 
em novembro de 1711. A cria<;ao do distrito foi le
vada a termo por Alvar.a de 20 de margo de 1772 . 

Em cumprimento ao disposto em Carta Imperial 
de 5 de dezembro de 1823, a vila do Recife recebeu 
foros de cidade, tornando-se capital da Provincia, 
em face de Portaria de 29 de dezembro de 1825, 
confirmada pela Resolu<;ao de 15 de fevereiro de 
1827. 

A Lei Municipal n.0 1, de 6 de abril de 1892, 
confirmou a cria<;ao do distrito-sede do Municipio 
do Recife . 

Com a perda do distrito de Fernando de Noro
nha, com o qual se criou o Territ6rio Federal de 
igual nome, desde 1942 e Municipio-distrito. 

De ac6rdo com a Lei de Organiza<;ao Judiciaria 
n .o 5. 750, de 1.0 de dezembro de 1965, o Recife e 
comarca de 3.a entrancia, constituida apenas de 
seu proprio territ6rio . Das 28 varas existentes, 
funcionam 26. E, alem disso. sede da Justic;a de 
2.a instancia, como Capital do Estado . 
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ASPECTOS F1SICOS 

0 MuNICiPIO do Recife, com 209 quilometros qua
drados, acha-se situado no litoral oriental da Regiao 
Nordeste do Brasil, banhado pelo Oceano Atlantica. 
Integra a Zona Fisiografica do Litoral e Mata, do 
Estado de Pernambuco, limitando-se com os mu
nicipios de Olinda, Paulista, Jaboatao e Sao Louren
c;o da Mata. Mede 21 quilometros de Norte a Sul, do 
ponto extremo norte, no rio Paratibe, na divisa do 
Municipio de Paulista, ate o ponto extremo-sul, no 
rio Tejipi6, em terras do engenho Sao Francisco, 
vizinhas ao Municipio de Jaboatao. E 20 quilometros 
de Leste a Oeste, desde o litoral ate ao lugar denomi
nado Pau Ferro, nos limites do Municipio de Sao 
Lourenc;o da Mata. 

A sede municipal, a 2 m do nivel do mar, tern 
sua posir;ao geogratica determinada pelas seguintes 
coordenadas: 8° 10' 52" de latitude Sul e 34° 54' 
47" de longitude W. Gr. 

No centro da cidade se encontram, para formar 
barra (mica, os rios Capibaribe e Beberibe. A.ntes 
de confundirem suas aguas com as do oceano, divi
dem-se em varios brac;os, o que, acrescida a circuns
tancia de serem atravessados por inumeras pontes, 
da a Cidade o aspecto peculiar e interessante, que 
lhe valeu ser chamada a "Veneza Brasileira". Alem 
desses, e o Municipio banhado pelos rios Jordao, 
Tejipi6, Paratibe e Camarajibe, e riachos Jequi-a, 
Morno e Bartolomeu. 

0 solo do Municipio e constituido por uma 
parte baixa, que se estende da costa para oeste, 
formada por uma planicie aluvional de origem flu
vio-marinha, e pela regiao do interior, ligeiramente 
ondulada, com alguns outeiros terciarios de pequena 
altitude. Nao ha acidente orografico de destaque: 
apenas alguns morros, como os de Nossa Senhora 
da Conceic;ao, Dois Irmaos, Berenguer e outros, 
todos com menos de 100 metros. 

A regiao costeira, constituida de terrenos de 
origem recente, terciarios e quaternarios, compreen-



Avenida Guararapes 

Balciio 

Desenho de Luis 
Jardlm 

(Foto "Manchete") 
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de uma serie de ilhas: a do Recife (antiga peninsula 
Frei Pedro Gonc;alves), a de Antonio Vaz, a da Boa 
Vista (formada pelos rios Capibaribe, Beberibe e 
pelo canal Tacaruna-Derbi) e as de Maruim, Joana 
Bezerra e Juaneiro (esta ultima tendente a desapa
recer como ilha, em fu.ce dos aterros que ali se 
procedem, como aconteceu com as ilhas do Pina, 
do Nogueira, do Retiro e do Leite) ; e a parte conti
nental: peninsulas, alagados, mangues e pauis, 
envolvidos pelos brac;os dos rios que descem das 
ter.ras mais elevadas. Acompanhando a orla lito
nlnea, expressivos exemplos de recifes areniticos e 
coraligenos ~-

Nos terrenos alagadic;os e salobros, encontra-se 
uma flora especial, o mangue, vegetac;ao hal6fila 
com poucas especies, mas de aspecto denso . Ja na 
faixa litoranea, nas praias e dunas arenosas, domi
nam associac;6es vegetais de especies arb6reas, tais 
como, o coco-da-baia, "Cocos nucifera, L", tao 
caracteristico do Nordeste e o cajueiro da praia, 
"Anacardium occidentalis, L". 

Nas terras levemente onduladas do interior, en
costas das colinas terci.arias, inicia-se a mata, que 
se prolong a pelo oeste do Municipio. Primitivamen
te, a floresta se estendia, compacta e ce:rrada, reco
brindo, em toda a sua extensao, as terras elevadas . 
Foi, porem, em grande parte abatida, para dar 
lugar a cana-de-ac;ucar e, em alguns trechos, as 
capoeiras. 

0 pescado constitui a maior riqueza natural do 
Municipio, destacando-se a lagosta, na plataforma 
continental. 

0 clima e quente e umido, com estac;ao seca 
amenizada por constante ventilac;ao. Os ventos 
chamados gerais de SE, sao predominantes (25,4% 
ao ana), seguidos pelos ventos de ESE (20%) e os 
de E (17,8%). Os meses de ventos mais fortes sao 
os de junho a outubro, sendo de 15,97% a velocidade 
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Beira de Rio Desenho de Aloisio Magalhaes 

media-maxima registrada por segundo. As calma
rias, em media, sao inferiores a 3% . 

A media das temperaturas maximas, em 1966, 
foi de 28,3°C e a das minimas de 23,7. As tem
peraturas mais elevadas ocorreram em abril e as 
mais baixas em ag6sto. 

E: pequena a diferenc;a entre a pressao atmos
ferica maxima: 1.015,0 mb e a minima 1.009,8 mb. 

0 ana se divide, praticamente, em dais periodos 
muito bern caracterizados: o chamado das chuvas, 
ou inverno (de margo a ag6sto), e o denominado 
estac;ao seca, ou verao (de setembro a fevereiro) . 
Apesar disso, em novembro e dezembro caem peque
nos aguaceiros, conhecidos como chuvas de caju, 
que, em janeiro e fevereiro se tornam mais abun
dantes e freqiientes, constituindo as primeiras 
aguas, precursor as do regime chuvoso . Essas chuvas 
sao, entretanto, cinco vezes menos freqi.ientes que 
as de in verna. 

A precipitac;ao pluviometrica, em 1966, foi de 
2. 053 mm e a umidade relativa do ar, em media, 
de 79 %. 
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0 PORTO DO RECIFE E SEU 
MOVIMENTO 

0 RECIFE sempre viveu e progrediu a sombra de 
seu porto. A Cidade surgiu em func;ao das ativida
des do velho ancoradouro, e, ainda hoje, e pratica
mente atraves do porto que se desenvolve, apesar 
do crescente trafego rodoviario com o Nordeste e 
Sul do Pais. Foi ainda no tempo de Nassau que se 
realizou a primeira obra portu.:iria (900 metros de 
quebramar). A explorac;ao do porto, entretanto, em 
sua forma atual, s6 foi iniciada em 1918. Por f6rc;a 
do Decreto-lei n.0 1. 995, de 1.0 de outubro de 1937, 
foi assinado contra to (novac;ao), vigente ate 29 de 
margo de 1998, concedendo o direito de explorac;ao 
ao Governo do Estado. 

Esta .situado aos 8° 03' de latitude Sui e 340 52' 
de longitude W. Gr., dis tan do 1. 093 milhas do porto 
do Rio de Janeiro e 80 do porto anterior. Por sua 
situac;ao geografica, oferece vantagens excepcionais 
aos navios que atravessam o Atlantica Sul. E de 5.656 
metros a extensao do cais acostavel, sendo de 8,5 m a 
profundidade minima, em baixa-mare, do canal de 
acesso e de 10,0 m a do fundeadouro. A amplitude 
maxima da mare atinge 2,8 m. Contam-se 20 arma
zens, providos de 46 guindastes e 52 pontes rolantes; 
uma cabrea, com capacidade de 60 toneladas; 2 fri
gorificos, com capacidade de 510 t; estrada de fer
ro ligada a Recte Ferroviaria do Nordeste e reboca
dor, com forc;a de 1.250 HP. Concluiu-se recentemen
te, na parte Norte, urn prolongamento do cais, com 
470 metros de extensao e 10,0 de profundidade. Na 
extremidade desse cais, fica a entrada para a ba
cia do Beberibe. 

Em 1965, o Porto do Recife foi o 3.0 de maior 
renda bruta, precedido apenas pelos de Santos e 
Rio de Janeiro. Em virtu de do "deficit" registrado 
por este ultimo, ocupou 0 2.0 lugar quanto a renda 
liquida e o 1.0 em relac;ao ao percentual do saldo 
positivo sabre a propria renda, conforme demonstra 
a tabela seguin te: 
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RENDA DESPESA 
DA DAS EXPLO- SAL DOS 

PORTOS TAXAS RAQAO 

NCr$ 1 000 000 

Santos .. . . 59,3 50,6 8,7 
Rio de Janeiro . . 13,3 21,7 - 8,4 · · · · · 
RECIFE . 7,5 4,5 3,0 
Vit6ria . . 4,2 3,6 0,6 

·Em 1966, com 959 navios aportados, foi o 6.0 
dentre os portos de maior movimento maritimo do 
Pais e o 7.o entre os de maior tonelagem r egistrada 
(2,7 milh6es de toneladas) . 

0 porto de Recife apresentou o seguinte movi
mento no qiiinqiiemio 1962/ 66 : 

QUANTIDADE (t) 

ANOS 

Exporta9iio I Importa9ao 
- ·-------~~~--

1962 .. . . . . 352 396 
1963 . . 406 733 
1964 . . . . . . . 235 256 
1965 . . . . . 543 040 
1966 . . 466 957 

No comercio 
exterior quanto 
ao volume de 
mercadorias ex
portadas, ocupou 
no mesmo ano o 
6.0 lugar (467,0 
milhares de to
neladas) e o 7.o 
quanto ao valor 
(NCr$ 121,1 mi
lh6es ) . No que 
tange a importa 
<;ao, foi o 5.o em 
qua ntidade (291 ,8 
milhares de tone
ladas ) e o 4_o em 
valor (NCr$ 82,6 
milh6es). 

314 709 
346 269 
287 648 
~5 1 651 
291 768 

VALOR (NCr$ 1 000) 

Exporb9ao Imporb\9ilo 
~---

14 297 11 403 
32 107 20 428 
42 227 34 559 
~\J ~m 4'1 160 

121 081 82 621 

V A LO R 
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0 RECIFE, SEDE DA SUDENE 

EM coNSEQUENCIA de fat6res climaticos adversos, 
o Nordeste nao vinha respondendo satisfatoriamen
te ao processo de desenvolvimento econ6mico ve
rificado no Centro-Sui do Pais. 0 agravamento 
da situagao, conseqi.iente da grande seca de 1958, 
levou o Governo da Uniao a abreviar a modificagao 
de esquemas financeiros tradicionais, a fim de vol
tar-se para o Nordeste . Inicialmente, foi constituido 
o "Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste", que langou a chamada "Operar;;ao Nor
deste". Criou-se, en tao, o "Conselho de Desenvolvi
mento do Nordeste (CODENO)" e, a 15 de dezembro 
de 1959, com a promulgagao da Lei n.0 3. 692, a 
"Superintendencia do Desenvolvimento Economico 
do Nordeste". 

Em virtude de sua posigao como centro geogra
fico, econ6mico e cultural da regiao, o Recife foi 
escolhido para sede do novo 6rgao. 

Somente ap6s a regulamentagao daquela Lei, 
pelo Decreta n.o 47.890, de 9 de margo de 1960, p6de 
a SUD ENE iniciar trabalhos especificos. 

Compreendendo os estados do Maranhao, Piaui, 
Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Territ6rio de Fernando de 
Noronha, alem da area do Estado de Minas Gerais 
incluida no Poligono das Secas, a jurisdigao da 
autarquia excede a regiao geograficamente definida 
como Nordeste Brasileiro. Dessa forma, atua sabre 
mais de 1,6 milhao de quil6metros quadrados. 

Seus principais objetivos consistem em estudar 
e propor diretrizes para o desenvolvimento daquela 
area bern como supervisionar, coordenar e controlar 
a elaboragao e execuc;ao dos proj etas a cargo de 
cirgaos federais na Regiao. 

Executados os dais primeiros Planas (1960/62 e 
1963/65) a SUDENE cumpre, presentemente, seu 3.0 

Plano Diretor e elabora o Plano para os pr6ximos 
periodos. 
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Trecho da Cidade (Foto ''Ma n chete") 

Alem de carrear para o Nordeste investimentos 
de origem interna e externa, a SUDENE e respon
savel tambem pela nova mentalidade que se instau
rou na Regiao, com vistas a imprimir maior eficacia 
e produtividade social ao emprego de capital. 

Pelo Relat6rio das Atividades da SUDENE de 
1965, verifica-se que, para a forma<;ao de capital, 
o 6rgao ja mobilizou recursos no valor de NCr$ 1,4 
bilhao (1960 a 1965), sendo NCr$ 286,7 milh6es 
relativos ao exercicio de 1965. 

Realizou investimentos num montante de . . . .. 
NCr$ 206,5 milh6es no quadrienio 1962/65, atribuin
do-se NCr$ 139,5 milh6es a infra-estrutura (energia : 
NCr$ 24,3 milh6es, transporte : NCr$ 15,0 milh6es 
e saneamento basico: NCr$ 10,4 milh6es) . 

Os restantes NCr$ 24,7 milh6es tiveram a se
guinte destina<;ao (em milh6es de cruzeiros novos): 
Recursos Naturais - 9,0; Agricultura e Abasteci
mento- 5,0; Recursos Humanos- 4,4; Coloniza<;ao 
- 2,5; Industrializa<;ao - 1,9; Pesca - 1,9 . 
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0 Rf.CIF£ IN DUSTRIAL 

A CAPITAL pernambucana figura em posic;ao de 
destaque entre os maiores centros industrials do 
Pais . 0 fato de ser sede da SUDENE contrlbuiu, 
indubitavelmente, para acelerar o desenvolvilnento 
da Capital da Regiao que atualmente mais cresce 
e progride no Pais. 

A Federac;ao das Industrias de Pernambuco 
comanda a lideranc;a industrial, e:sLimulando oa cm
presarios a modernizarem seus equipamentos, con
tribuindo para o progresso e a riqueza da Cidade 
e do Estado. 

As industrias do Grupo Brennand (AI(onorte: 
vergalhoes torcidos e para concreto armada, ac;os ao 
carbona, fio maquina, arames trefilados simples e 
recozidos e, em planejamento para breve, produc;ao 
de 1.000 t diarias de arame farpado tipo IOWA; 
IASA: 2.400.000 m2 de azulejos por ano; e CIV 
diariamente, 150 toneladas de vidro); a Norlar 
(fabricac;ao de geladeiras) ; a moderna Microlite 
(pilhas Ray-0-Vac); a fabrica do Ron Bacardi; a 
Uniao de Bebidas (fabricac;ao de refrigerantes); a 
Herberto Ramos Industria e Comercio (escavadei
ras); a IPAM (panelas de aluminio); sao, entre 
outras, novas industrias do Nordeste atual, incor
poradas ao Recife . 

Outras empresas de vulto se preparam ainda 
para estabelecer-se no Recife. 

A principal atividade econ6mica do Municipio 
se prende a industria de transformac;ao . Em 1965 
havia 784 estabelecimentos ocupando 29.131 pessoas. 
A produc;ao, no mesmo ano, alcanc;ou NCr$ 248,7 
milhoes, discriminados na tabela seguinte: 



20 

VALOR DA 
ESTA- PESSOAL 

PRODUQAO 
CLASSE E BELECI- EM 1965 

GENEROS DE MENTOS OCU-

INDUS TRIAS EM PADO 

31-12- 65 1965 Numeros % sobre absolutos 
(NCr$ 1 000) o valor 

--- - -- ·- -- ---- -· - ·---- -- - ·------- -·--

lndustrias de Transtor-
ma~ao .. .. ... . .... . ... 784 29 131 248 743 100,0 

Minerais niio metalicos 51 2 782 21 458 !l,6 
Metalurgica . .... . . . .. 47 1 852 15 000 6,0 
Mecanica ...... . ...... 8 475 3 824 1,5 
Material elctrico e de 

comunica<;i5es ....... 10 645 4 65a 1,9 
Material de transporte 6 186 333 0,1 
Madeira .... ...... ... 54 426 1 221 0,5 
Mobili:irio . . . . . ...... 76 1 066 4 179 1,7 
Papel e papeliio . . 10 593 5 572 2,3 
Borracha .. 9 149 1 529 0,6 
Couros e peles e pro-
· dutos similarcs. .... 10 134 780 0,3 

Qufmica .. .. .... ... . . 23 718 15 246 6,1 
Produtos farmaceuticos 

e medicinais ....... 15 232 1 532 0,6 
Produtos de perfuma-

ria, sabi5es e velas .. 8 229 8 566 3,5 
Produtos de materias 

phisticas ........ 9 145 1 100 0,5 
Textil ....... .... . 12 7 149 32 543 13,1 
Vestuario, cal<;ado ear-

tefatos de tecidos .. . 34 1 419 7 697 3,1 
Produtos alimentares .. 303 6 344 89 618 36,0 
Bebidas ............ .. 13 1 867 1 12 062 4,9 
Furno .. ....... . ... . . 1 764 15 489 6,2 
Editorial e grafica ... 64 1 658 ! 5 516 2,2 
Diversas . . .... . ... . . . . 21 298 1 819 0,3 
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VALOR 0 11. PR OD uCAO 

N lJ MEQ O DE ES TA BELECI MENT OS 

Os 2 principais generos, produtos alimentares 
e o textil, com 49,1 % do valor da produgao, ocupa
ram, tambem, 47% do pessoal. 0 genero de minerais 
nao metalicos ocupa numero niio desprezivel de 
pessoas - 10 %. 

Em 1966 contavam-se 38.093 empregados em ati
vldatle imlustrial, dos quais 17.880 com ate 2 anos , 
6.270 de 3 a 5 anos, 3.201 de 6 a 10 e 10.742 de 11 
e mais anos . 

Abate de Animais - Foram abatidas, em 1966, 
100.713 cabegas de bovinos, 

34.283 de suinos, 7.413 de ovinos, 3.505 de caprinos, 
alem de 612.884 aves. 0 resultado desse abate atin
giu 26.872 toneladas, avaliadas em NCr$ 27,3 mi
lh6es. Para esse valor a maior contribuigao foi a 
da carne verde de bovino que, pesando 17.868 tone
ladas, cobriu 75 ,5. Seguiram-na: a carne verde de 
suino, pesando 945 t e representando 3,9 % do 
valor: salsicharia a granel, com 854 t e 4,4 % do va
lor; carne fresca de ave, com 924 t e 5,4% do va
lor; e toucinho fresco, salgado e defumado, com 
668 t e 2,7 % do valor. Os 8,1% restantes do valor 
foram representados por cerca de 33 produtos 
diversos . 
Industria Pesqueira - Em 1965, havia 4 empresas 

que se dedicavam ao con
gelamento e enlatamento do pescado: COPENO, Pes
ca Alto Mar Ltda., Fermino D'Almeida & Cia. Ltda . 
e COPEBRA, sendo que as 2 primeiras apenas con
gelavam lagostas e as demais salgavam, congelavam 
e enlatavam pescados em geral. 
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0 total de produtos industrializados atingiu a 
2.447 toneladas (122,4 t enlatados), no valor de 
NCr$ 2,8 milh6es (128,8 milhares relativos a pescado 
enlatadol . 
Energia Eletrica - A energia eletrica provem da 

Companhia Hidro-Eletrica do 
Sao Francisco (CHESFl, sendo a distribui~ao a car
go da Pernambuco Tramways & Power Company 
Limited. A freqi.iencia e de 60 ciclos e a tensao de 
distribui~ao de 220/380 volts. 

Em 1966, a potencia termica instalada era de 
24.296 kw. Foram consumidos 407.700.000 kWh, 
dos quais 136 . 315. 000 pel a industria, 74. 978 . 000 pelo 

. comercio e 133 . 668 . 000 por usmirios residenciais. 
Cinematograjia - Acha-se em estudos, pela SUDE-

NE, projeto que objetiva a produ
~ao de filmes no Nordeste, prevendo inversao global 
de NCr$ 175 mil. 
Planejamento Industrial - Com o objetivo de iden-

tificar produtos indus
triais, na base do consumo efetivo, o Instituto de 
Pesquisas da Faculdade de Ciencias Econ6micas e o 
Banco do Nordeste estao trabalhando em colabora~ao 
com a entidade de planejamento do Estado -
CONDEPE. 

A SUDENE aprovou projetos industriais e agri
colas que representam investimentos no valor de 
NCr$ 30 milh6es. :Esses proj etos preveem a instala
~ao no Recife da Cosme! do Nordeste Estruturas 
Metalicas, da Industria de Bot6es Nordeste S/ A, 
da Industria e Comercio de Laminados, da Compa
gnie des Cables Sud-Americains - SUDAM e de 
Tubos Guararapes S/ A. 
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N ORDESTE 
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PRAQA mais importante do Norte e Nordeste, contava 
o Recife em 1965 com cerca de 1.200 estabelecimen
tos atacadistas e 6. 300 varejistas. 0 comercio inter
no se faz praticamente com todas as Unidades da 
Federac;ao e o exterior com as Americas e a Europa 
(principalmente os Estados Unidos, Italia e Por
tugal). Ac,;ucar e o principal produto de exportagao, 
seguindo-se adubos fosfatados, cimento, oleos ve
getais e tecidos de algodao. Gasolina ocupa o 
primeiro lugar na pauta de importagao, seguindo-se 
trigo em grao, querosene, adubos quimicos, madeira, 
cafe em grao e arroz. 

Em 1966, as vendas mercantis atingiram a urn 
total de NCr$ 1,3 bilhao. o giro comercial a taxa 
de 4,0 % totalizou NCr$ 54,2 milh6es. 

No Censo Comercial de 1960, estas atividades 
ocuparam 17 .044 pessoas, das quais 6 . 405 eram 
empregadas. Os 506 estabelecimentos atacadistas, 
com capital de NCr$ 734,2 milhares, ocupavam 5.167 
pessoas, das quais 4. 715 empregadas. 

A atividade comercial, em 1966, ocupou 25.770 
empregados, sendo 14.339 com ate 2 anos, 5.395 de 
3 a 5 anos, 2.786 de 6 a 10 anos, e 3.250 com 11 e 
mais anos de servigo. 

ServifOS 

0 CENSO dos Servigos, em 1960, apurou a existencia 
de 3 . 766 estabelecimentos, com capital aplicado no 
valor de NCr$ 542,4 milhares e pessoal ocupado em 
numero de 9. 304 pessoas, das quais 4. 344 emprega
das. A receita apurada no ano anterior totalizou 
NCr$ 2,0 milh6es. No ultimo dia do ana em causa, 
as mercadorias estocadas valiam NCr$ 65,2 milhares. 

Segundo as classes de atividade, assim se dis
tribuiam: Alojamento e Alimentagao- 1.191 estabe
lecimentos, com 3 . 293 pessoas (1. 532 empregados); 
Repara~ao - 665 estabelecimentos, com 1 . 648 pes
soas ocupadas, das quais 712 empregadas. 

Em 1966 ja se contavam entre os estabelecimen
tos de prestagao de servigos, 22 hoteis (16 com agua 
corrente nos quartos e apartamentos) , 25 pens6es e 
27 restaurantes. 

Havia 5.279 empregados dos quais 2.733 tinham 
ate 2 anos de casa, 838 de 3 a 5, 571 de 6 a 10 e 
1.137 de 11 e mais anos. 
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Faro! - Desenho de Luis Jardim 

Estabelecimentos Baucarios 

FUNCIONAVAM no Recife , em 1966, 90 estabelecimen
tos bancarios: 11 eram matrizes e 79 agencias (3 
de bancos estrangeiros). Estimam-se atualmente 
em 117 os estabelecimentos de credito, incluindo-se 
as Caixas Economicas. 

Em 31 de dezembro de 1966, eram os seguintes 
os saldos bancarios (em milh6es de cruzeiros novos) : 
caixa em moeda corrente, 7,8; emprestimos em 
contas correntes, 87,5; emprestimos hipotecarios , 
25,7; titulos descontados, 138,5; depositos a vista e 
a curto prazo, 283,7; depositos a prazo, 14,8. 

Ravia, em 1966, 4.695 empregados nas empresas 
de seguros e creditos, sendo 1.667 com ate 2 anos , 
1.337 de 3 a 5, 777 de. 6 a 10 e 914 de 11 e mais anos. 
Compensagao de Cheques - Em 1967, a compensa-

c;ao abrangeu 4.622.346 
cheques, no valor total de NCr$ 5,0 bilh6es (media 
por cheque: NCr$ 1.090,12). 
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0 CENSO de 1872 encontrou em Recife 116.671 habi
tantes e o de 1890, somente 111.556. No atual se
culo, registrou-se o seguinte desenvolvimento: no 
Censo de 1900 foram contados 113.106 habitantes, 
no de 1920, 238.843l no de 1940, 348.424, no de 1950, 
524.682 e no de 19ti0, 797.234; marcaram acrescimos 
na ordem de 1,4, 111,2, 45,9, 50,6 e 51,9% , respecti
vamente. 

Mil hcbitontes 
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Segundo resultados do Recenseamento Geral de 
1960, o Municipio, com 797 .234 habitantes, figurava 
em 3.0 lugar entre as capitais mais populosas do 
Brasil, vinha logo ap6s a Sao Paulo e Rio de Janeiro. 
sua populagao superava ainda os efetivos demogra
ficos de 8 Unidades Federadas: Distrito Federal, 
Estados do Acre, Amazonas e Sergipe e Territ6rios 
de Rondonia, Roraima, Amapa e Fernando de No
ronha. 

Municipio eminentemente urbana, a epoca do 
ultimo Recenseamento tinha apenas 1,1 % de sua 
populagao (8. 665 habitantes) na zona rural. 

A cidade se achava dividida em 15 bairros, de 
conformidade com sua tradicional divisao: Casa 
Amarela (127. 662 habitantes), Beberibe ( 116 .344 
hab. ) , Afogados ( 101. 895 hab . ) , Boa Viagem .... 
(77. 467 hab.), Varzea (74 .167 hab . ), Madalena 
(56.364 hab . ), Tejipi6 (46.557 hab.), Encruzilhada 
( 43.907 hab.), Santo Amaro (38 .124 hab.), Boa 
Vista (30. 646 hab.) , Sao Jose (27. 298 hab.), Pogo 
(24.835 hab.), Gragas (23.900 hab.), Santo Antonio 
(4.794 hab.) e Recife (3 .274 hab.) . Os 5 primeiros 
bairros concentravam 62 % da populac;ao da Capital. 

Contaram-se 153.342 domicilios, dos quais .... 
26 . 429 no bairro de Casa Amarela, 24.660 no de 
Beberibe, 20.367 no de Afogados, 14.762 no de Boa 
Viagem, 12. 867 no de Varzea, 10 . 549 no de Madalena, 
8 . 940 no de Tej ipi6, 8. 209 no de Encruzilhada, 7 . 499 
no de Santo Amaro, 5 . 750 no de Sao Jose, 4 . 769 no 
de Boa Vista, 4. 208 no de Pogo, 3. 203 no de Grac;as, 
666 no de Santo Antonio e 464 no de Recife . 



27 

0 Censo Escolar realizado em 1964 encontrou 
uma populagao de 841.484 habitantes, dos quais 
835 . 119 residentes na Cidade . 

De ac6rdo com a populagao estimada pelo Ins
tituto Brasileiro de Estatistica, para 1.0 de julho de 
1967, o Recife tinha 1.056.100 habitantes, havendo 
passado a situagao de 4.0 nii.cleo populacional do 
Pais, precedido por Sao Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte. A populagao, estimada para 1970, 
e de 1.195 mil habitantes, conservada a posigao 
de 4.o Municipio mais populoso . 

POPULACAO 

Mrlhores O e hOblloro!ts 
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iV!ol'immto da Populafao 

EM 1966, o Registro Civil acusou a realizagao de 
5 . 954 casamentos, situando o Recife em 3.o lugar 
entre os municipios de capitais . Ocorreram 12.865 
6bitos, dos quais 4. 074 de men ores de 1 ano. 
A taxa de mortalidade foi de 13,5 por 1 . 000 
habitantes e a de mortalidade infantil de 149,4 por 
1.000 criangas nascidas vivas. Foram registrados 
25 . 337 nascimen.tos, em 1967. 
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GRANDE CENTRO DE ATRAc;AO 
CULTURAL 

0 DESENVOLVIMENTO cultural do Recife e motiVO de 
orgulho nacional. Foi no Recife que nasceu a pri
meira obra liteniria do Brasil quinhentista, a "Pro
sopopeia", de Bento Teixeira . Ai se realizaram as 
primeiras pesquisas de carater cientifico no Pais, 
atraves dos trabalhos dos cientistas mandados vir 
por Nassau, quando da invasao holandesa . Por 
volta de 1638, instalou-se no Recife o primeiro ob
servat6rio astron6mico da America. Ainda hoje 
circula o mais antigo jornal do Brasil e da America 
Latina : o "Diario de Pernambuco", fundado em 
1825 . 

Ensino Superio1· 

0 ENSINo superior, no Municipio, data dos tempos 
do Imperio . Naquela epoca, sua Faculdade de Di
reito era o unico estabelecimento de ensino superior 
existente de Sergipe ao extremo norte. Bachareis 
formados no Recife foram expoentes da intelectua
lidade e, com seus titulos, substituir&m, no inicio 
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Vista dos Bairros de Sao Jose, Sto. Antonio e Boa Vista 

da Republica, o prestigio dos bar6es da Monarquia. 
Da Faculdade de Direito sairam grandes estadistas, 
jurisconsultos e diplomatas do Imperio e da primeira 
Republica . Foi a escola de Ruy Barbosa, de Castro 
Alves, de Joaquim Nabuco. Essa tradic;ao de inte
lectualidade e conservada ate hoj e . 

Ao lado da velha Faculdade foram ,~;urgindo 
institutos universitarios tais como a Escola de En
genharia, que data de fins do seculo XIX e a Fa
culdade de Medicina, fun dada em 1920 . 

Atualmente, apesar de dividir com outras cida
des nordestinas os encargos da forma t;ao universita
ria, mantem a capital pernambucana seu prestigio 
e importancia como metr6pole educacional, com 
suas 3 Universidades: a Federal de Pernambuco 
(abrangendo as Faculdades de Direito, Engenharia, 
Medicina, Filosofia, Cifmcias e Letras, Odontologia, 
Enfermagem, Nutric;ao, Biblioteconomia, Filosofia e 
diversos Institutos de Pesquisas, entre os quais o 
de Micologia e Antibi6ticos, alem do Instituto de 
Oceanografia, que funciona em Jaboatao) ; a Ca
t6lica (fcrmada pelas Faculdades de Filosofia, 



30 

Ciencias e Letras, Direito, Ciencias Econ6micas, 
Politecnica, Jornalismo, Enfermagem, Psicologia e 
Ciencias Religiosas) ; e a Rural de Pernambuco 
(que compreende as Escolas de Agronomia, Veteri
naria e Economia Rural Domestica) o 

Em forma<;ao, existe, ainda, uma Universidade 
Estadual, de vez que a Fundagao do Ensino Superior 
ja conta com as Faculdades de Medicina, Odonto
logia e Administra<;ao 0 

Ao lado das institui<;oes citadas, funcionam 
unidades isoladas como a Escola de Servi<;o Social, 
a Escola Superior de Educagao Fisica e o Seminario 
Menor, instituto complementar do famoso Semina
rio de Olinda 0 

A instalagao do Servigo de Processamento de 
Dados da Universidade Federal de Pernambuco 
funcionara com urn computador eletr6nico de gran
de capacidade de mem6rias, bern como os programas 
de pesquisas aplicadas ao Instituto de Nutrigao 0 

A Fundagao do Ensino Superior (FESP) rece
bera proximamente da Alemanha Ocidental com
pleto equipamento cientifico, no valor de NCr$ 2 
milh6es 0 Grande parte de sse equipamento se des
tina ao perfeito funcionamento da Faculdade de 
Ciencias Medicas 0 

Em janeiro de 1965, havia 34 unidades escolares 
de ensino superior: 3 de Filosofia, Ciencias e Letras; 
3 de Ciencias Religiosas e Teologia; 2 de Enferma
gem; 2 de Engenharia; 2 de Ciencias Econ6micas; 
2 de Direito; 2 de Medicina; 2 de Odontologia; e 1 
de cada de: Biblioteconomia e Documentagao; Nu
tri<;ao ; Belas Artes, Geologia, Quimica; Arquitetura ; 
Farmacia; Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Psi
cologia; Administragao Publica; Agricultura; Vete
rinaria; Economia Rural Domestica; Servigo Social; 
Educa<;ao Fisica; e Sociologia e Politic a 0 

Em 1967, contaram-se 10 763 profess6res e 
10 0 902 alunos matriculados 0 
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EJJSino Primario 

SEGUNDo o Censo Escolar do Brasil de 1964, 
84,0% das crian<;as em idade escolar (7 a 14 anos) 
frequenta vam escolas, descendo para 73,1 % na area 
rural. Estas percentagens ficam acima da geral do 
Estado (64% ) e do Pais (66,1 % ) . S6 e superada 
pela da Guanabara (92,6 % ) . 

A tabela a seguir especifica as crian<;as recen
seadas : 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 7 a 14 
SITUA{)AO De De a nos Total 

0 a 5 6 
geral 

a nos anos Fre- (O a 14 
qiientam Total anos) 

escola 
--- -- - ·- ·- ---- -- - ·- ------- · -·- ·----·-·-- ---- ·-- ~----

RECIFE . ... ... . . ... . . 157 862 23 648 130 371 155 262 336 712 

Areas urbana e subur-
bana . .... .. . . 156 494 23 451 129 388 153 918 333 863 

1\rea rural . . . . ... . . 1368 197 983 1 344 2 909 

Havia 3.625 profess6res regentes de classe e 334 
niio rcgentes. Dos regentes de classe, 3.102 eram 
normalistas do sexo feminino (9 na rural) e 18 do 
masculino (todos nas .areas urbana e suburbana) ; 
460 efam profess6ras nao normalistas (2 na rural) 
e 45 profess6res (nas areas urbana e suburbana) . 
Dos nao regentes, 323 eram do sexo feminino (2 na 
rura l) e 11 do masculino (nas areas urbana e 
suburbana) . 

A recte escolar do R,ecife, em 1966, se compunha 
de 568 unidades do ensino primario comum, nu
mero apenas superado pelas capitais de Sao Paulo 
e da Guanabara. Segundo a depend€mcia adminis
trativa, 260 eram particulares, 240 estaduais, 64 
municipa is e 4 federais . Havia 1.954 salas de aula. 
0 corpo docente era integrado por 3. 941 profess6-
res, dos quais 2 . 449 eram normalistas e ~ . HH!J do 
sexo feminino . No inicio do ano letivo, matricula
ram-se 126.396 alunos, o que colocou o Recife como 
o 4.0 Municipio de Capital de maior numero de ma
triculas, precedido de Sao Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte. 

Em 1965 as aprova<;6es totalizaram 84.470, dos 
quais 34.651 de l.a serie, 16.332 da 2.a, 13.777 da 3.a, 
11.044 da 4.a, 7.424 da 5.a e 1.242 da 6.a. Contavam-se 
ainda 167 unidades do primario supletivo, com 445 
profess6res e 14.424 alunos matriculados. 
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Ensino Medio 

0 ENSINO mediO, respondendo aS exigenciaS da 
vida atual e as solicitac;oes da populac;ao jovem, tern 
diminuido 0 carater humanistico em favor de 
maior preparo tecnico. 

No Recife, em 1966, contavam-se 174 cursos (100 
do ginasial e 74 do colegial), dos quais 8 mantidos 
pelo Governo Federal, 21 pelo Estadual, 1 pelo 
Municipal e 143 por particulares . 0 Recife apenas 
foi superado pelo Rio de Janeiro, Sao Paulo e Belo 
Horizonte, entre todos os municipios brasileiros. 

Lecionavam em estabelecimentos de nivel me
dia, em 1966, 3. 217 profess6res, dos quais 1. 753 no 
1.0 ciclo . 0 Recife foi o 5.o municipio brasileiro 
de maior numero de profess6res secundarios em 
exercicio, superado pelo Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Porto Alegre e Belo Horizonte. 

No inicio do ano letivo de 1966, matricularam-se 
55.712 alunos, o que colocou o Recife em 4.o lugar 
entre OS municipiOS brasileiros, quanta a matriculas 
nos cursos de nivel media. Apenas o Rio de Janeiro, 
Sao Paulo e Belo Horizonte ficaram em posigao su
perior a Recife. 

Em 1965, concluiram cursos de nivel mectio 
8. 591 alunos, numero apenas ultrapassado pelo Rio 
de Janeiro, Sao Paulo e Belo Horizonte. 

A tabela a seguir da a distribuic;ao, segundo os 
cursos, dos alunos matriculados e corpo docente em 
1966, e as conclus6es de cursos, em 1965 : 
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MATRi-
CULA CONCLU-

NO INiClO CORPO SOES DE 
DO ANO DOCENTE CURSO 

ESPECIFICAQAO 
CUR- LETIVO E!vl 1965 
sos DE 1066 

Total Femi- Total Femi- Total Femi-
nino nmo nino 

--- ----· ·- - - -- ----- - - - ·-- - ---·---- - - ----- - -

Secundario ginasial .. 87 32520 17 324 I 496 701 4 672 2 397 
Secundario colegial. . 31 8 826 2 790 573 162 2103 G59 
Comercial ginasial .. 8 2 571 I 06G 96 33 76 46 
Com.ercial colegial .. 19 2 431 I 087 225 41 654 391 
Industrial ginasial . . 5 2 953 784 194 72 131 41 
Industrial colegial. . 2 1121 33 147 13 31 I 
Agricola colegial. I 62 62 27 23 11 11 
Normal colegial. . 21 5 228 5 228 459 289 913 913 

TOTAL. ... 174 55 712 28 374 3 217 1 334 8 591 4 459 

Sob o patrocinio do Governo do Estado, a Escola 
de Formagao Profissional e Aperfeigoamento Tecnico 
do DAE, atraves da CELPE (Companhia de Eletri
fica<;ao de Pernambuco), ministra urn curso de 
formagao de Agentes de Cooperativas de Eletrifica
gao Rural, com duragao de 5 meses. As aulas se 
desenvolvem em regime de tempo integral (8 horas 
diarias ) . 

Para maior atendimento aos estudantes resi
dentes nos bairros distantes os colegios estaduais 
funcionam em 3 turnos. 

Bibliotecas 

EM 1.0 de janeiro de 1966, a populagao do Recife 
dispunha de 22 bibliotecas registradas, com 322 .240, 
volumes, dos quais 237 _ 561 estavam catalogados. 
Foram feitas 126 . 157 consultas (73. 255 nas biblio
tecas) . 

Segundo dados locais, em 1967 existiam 27 bi
bliotecas, das quais a mais importante era a Biblio
teca Publica Estadual, a mais antiga do Estado . 
Distinguem-se pela organizagao as da Faculdade de 
Direito, com 77 . 000 volumes e peri6dicos, a Profes-
sor Met6dio Maranhao, da Faculdade de Filosofia, 
a do Gabinete Portugues de Leitura, com 43 .000 
volumes, mapas e obras raras, e a da Divisao de 
Documentagao da SUDENE, que mantem mais sete 
bibliotecas departamentais . A Prefeitura Municipal 
mantem 3 . 
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Alem das bibliotecas citadas, existem as seguin
tes: Biblioteca Longfellow, da Sociedade Cultural 
Brasil-Estados Unidos; da Faculdade de Ciencias 
Econ6micas, da Universidade do Recife; do Instituto 
Tecnicol6gico; da Escola de Engenharia; da Asso
ciagao de Cultura Franco-Brasileira (Alianga Fran
cesa do Recife); do Departamento Estadual de 
Estatistica ; da Faculdade de Filosofia (Congregagao 
de Santa Doroteia); Jovelino Selva, do Sindicato dos 
Bancarios; da Faculdade de Filosofia, da Universi
dade Cat6lica; dos Profess6res Primarios Estaduais; 
da Secretaria de Educagao e Cultura; do Tribunal 
de Justit; a; da Universidade Rural; do Departamen
to de Estradas de Rodagem; Central da Reitoria 
(Federal); e a Teixeira de Freitas, da Inspetoria Re
gional de Estatistica (Fundagao IBGE) . 

0 Departamento de Extensao Cultural e Artis
tica da Secretaria de Educagao e Cultura, durante 
as comemorag6es da Semana Nacional da Biblioteca, 
de 1967, inaugurou a Biblioteca Infantil Walt Disney. 

Muse us 

0 PRINCIPAL Museu e o do Estado, onde podem ser 
admiradas coleg6es de gravuras e litografias do Re
cife antigo; m6veis caracteristicamente pernambu
canos, imagens de santos, j6ias do Imperio, alem de 
outras pegas raras; citam-se ainda o Museu de Arte 
Moderna, com valioso acervo de obras de arte, o 
Museu do Agucar, que ao aspecto econ6mico alia 
indiscutiver valor hist6rico, registrando o desenvol
vimento da industria agucareira, de fundamental 
importancia para a regiao, e o do Instituto Arqueo-
16gico, Hist6rico e Geografico Pernambucano. 



Teatro 
Santa Isabel 

Galeria de Arte 

Os RECIFENSEs disp5em de 10 galerias de arte: de 
Arte do Recife, mantida pela Prefeitura Municipal; 
do Museu do Agucar, pelo Instituto do At;ucar e do 
Alcool ; da Conciliagao, pela Loja Mag6nica; do 
"Cruzeiro"; a Sacra - Igreja do Rosario ; Ponte 
d 'Uchoa- Col . das Damas; Bela Aurora; 6nix; do 
Teatro do Parque e da Casa Rolanda, por parti
culares . 

Cinemas e T eatros 

FUNCIONAM 30 cinemas, com lotagao total para 26.589 
espectadores: Coliseu, situado no bairro de Casa 
Amarela, com capacidade para 1. 730 espectadores; 
Art-Palacio, com 1.400; Vera cruz, com 1.387 ; Boa 
Vista, com 1.326; Sao Luis,· com 1. 309; Rivoli, com 
1. 300; Sao Jorge, com 1.100 ; Torre, com 1. 085 e 
Capricho, com 1.042, alem dos Albatroz, Atlantica, 
Berberibe, Brasil, Central, Cordeiro, :Eden, Eldorado, 
Gloria, Guarani, Guararapes, Ideal, Imperio, Mo
derno, Olimpia, Pathe, Politeama, Recife, Santo 
Amaro, Sao Jose e Trianon. 

Ha cinco teatros na cidade. 0 mais importante 
e o Santa Isabel, mandado construir pelo Conde da 
Boa Vista e inaugurado em 1850. Preciosa j6ia de 
arquitetura, ostenta urn passado de gl6rias: nele 
se fizeram aplaudir Castro Alves e alguns dos maio
res artistas europeus que visitaram o Brasil no 
seculo XIX . Por ocasiao da campanha abolicionista, 
foi tribuna de hist6rica pregagao de Joaquim Nabu
co. Tern lotacao para 900 espectadores. Os outros 
sao: o Municipal do Recife, com capacidade para 
1.090 espectadores; o Marrocos, para 300 ; o da A.I.P. , 
para 150 ; e o da Arena, para 100 . 
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lmprensa 

A IMPRENSA do Recife nao se destaca pelo numero 
de 6rgaos em circulagao, mas, sobretudo, pela sua 
qualidade. Ela prima pel a feic;ao grafica e oficinas 
bern montadas, providas de material moderno . 
Quanta as equipes de trabalho, rivalizam com as 
dos maio res centros do Pais . 

No Recife circulavam, em 1966, 3 jornais diarios 
matutinos, com tiragem total de 11.255 .048 exem
plares , 1 jornal diario vespertino, com 3 . 271.192 
exemplares, e 1 semanario, com 636.000 exemplares. 
Edita-se tambem o Diario Oficial . 

0 Diario de Pernambuco, fundado em 1825, e 
o mais antigo jornal da America Latina. Outro 
matutino e o Jornal do Comercio, fundado em 
1919. Entre 14 e 15 horas circula o Diario da Noite , 
anunciado par uma sirena colocada nos altos do 
edificio-sede. 0 Diario da Manha e distribuido as 
segundas-feiras . 

Funcionam 81 tipografias e 37 livrarias . 

Radio e Televisao 

FuNCIONAM no Recife 8 empresas de radiodifusao : 
Radio Jornal do Comercio, desde 1948, em ondas me
dias (prefixo PRL-6, freqtiencia de 780 kc/s), e on
das curtas (prefixos ZYK-2, de 6.085 kc/ s ; ZYK-3 , 
9.565; ZYK-32, 11 .825; ZYK-33, 15 .145) ; 
Radio Capibaribe do Recite, desde 1960, em ondas 
medias (prefix a ZYK-36, freqtiencia de 1. 240 kc/s) ; 
Radio Continental, desde 1958, em ondas medias 
(prefixo ZYK-31, em 1. 350 kc/ s) ; 
Radio Olinda de Pernambuco, desde 1953, em ondas 
medias (prefixos ZYK-27, em 1 . 030) e tropicais 
(ZYR-28, em 3 .375), desde 1957; 
Radio Clube de Pernambuco, desde 1937, em ondas 
medias e curtas (prefixo PRA-8 em 720, 6 . 015 e 
11 .865 kc/ s) ; 
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Radio Reporter, desde 1963, em ondas medias, na 
freqiiencia de 58 kc/s; 
Radio Tamandare, desde 1950, em ondas medias 
(ZYK-20, 890 kc/s), tropicais (ZYK-21, em 3. 265) 
e freqiiencia modulada, em 101,1 me; e 
Radio Universidade do Recife, desde 1963, em ondas 
medias em 820 kc/s. 

Estao em funcionamento, desde 1960, 2 esta<;6es 
de televisao: TV-Radio Club, Canal 6, e a TV-Jornal 
do Comercio, Canal-2. 

Estarao prontas proximamente as obras de cons
trw;:ao da Televisao Universidade Federal de Per
nambuco (TV-U, canal 11), empreendimento consi
derado pioneiro na America do Sul, por se tratar 
de Televisao dedicada integralmente a educa<;ao 
pelo ar . Os equipamentos eletronicos estao a cargo 
da industria japonesa. 

Patrimonio Hist6rico e Artistico 

DESTACAM-sE pela beleza e indiscutivel valor hist6ri
co: o Palacio do Governo, na Pra<;a da Republica, 
antigo Palacio Friburgo, construido no seculo XVII 
por Mauricio de Nassau e reconstruido no seculo 
XIX, sendo rebatizado com o nome de Campo das 
Princesas; o Teatro Santa Isabel, obra de arquite
tura do frances Louis Leger Vauthier, destruido, 
pelo fogo , em 1869, e restaurado em 1876; Predio do 
Diario de Pernambuco, na Pra<;a da Independencia, 
constru<;ao oitocentista; Faculdade de Direito, em 
estilo renascimento; Biblioteca Publica do Estado, 
antiga Cadeia do Recife, onde Frei Caneca passou 
seus ultimos momentos, em 1852, transformada em 
Biblioteca; Antigo Pahicio Episcopal, foi, durante a 
revolu<;ao republicana de 1817, sede do governo 
rebelde, sendo atualmente residencia dos padres 
jesuitas do Colegio Nobrega. 

Inscritos nos livros do Tombo do Patrimonio 
His to rico e Artistico Nacional os seguintes bens : 
Igrejas e conventos de Nossa Senhora do Carmo e 
de Santo Antonio; Igrejas de Nossa Senhora da 
Concei<;ao dos Militares, de Nossa Senhora das 
Fronteiras, de Nossa Senhora do Pilar, de Nossa 
Senhora da Boa Vista, da Madre de Deus, de Nossa 
Senhora do Rosario dos Pretos, da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo, de Sao Gon<;alo, de 
Sao Pedro dos Clerigos, matriz de Santo Antonio ; 
capelas dos Novi<;os ou Capela Dourada, claustra e 
Casa de Ora<;ao da Ordem Terceira de Sao Francis
co e a de Nossa Senhora da Conceigao, do antigo 
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Sitio da Jaqueira; antigo Palacio da Soledade, na 
Avenida Oliveira Lima; casa onde nasceu Joaquim 
Nabuco, na Rua da Imperatriz; casa do Conselheiro 
Joao Alfredo, no Sobradao Grande da Madalena, na 
Prac;a Joao Alfredo, destinada ao Museu da Aboli
c;ao; teatro Santa Isabel, na Prac;a da Republica; 
colec;6es do Museu do Estado; colec;ao hist6rica e 
de valor artistico do Instituto Arqueol6gico, Hist6-
rico e Geognifico Pernambucano, inclusive e espe
cialmente o marco divis6rio da antiga capitania de 
Itamaraca; fortalezas de Sao Joao Batista do Brum 
e de Sao Tiago das Cinco Pontas. 

Arte Popular 

A CERAMICA popular brasileira tern uma das mais 
altas express6es na escola de Mestre Vitalino, que 
mereceu ateng6es de museus de arte moderna da 
Europa e, principalmente, dos Estados Unidos, onde 
o "Museum of Modern Art", de New York, lhe dedi
cou exposigao especial. E de grande vigor satirico, 
de profunda percepgao social e valor artistico a 
ceramica popular que se encontra a venda nas fei
ras livres e em casas especializadas do Recife. Alem 
de pec;:as do famoso Vitalino, merecem citagao espe
cial as do Doca de Goiana, do Santiago do Recife, 
do Severino de Tracunhaem, chapeus e balsas de 
palha de agave, chapeus de couro para vaqueiros. 
No mercado Sao Jose, no aeroporto dos Guararapes, 
em barracas em frente aos hoteis Guararapes e 
Grande Hotel e Ona Turismo sao encontrados obje
tos in teressan tes da regiao. 

Dia da Bandeira do Recife 

RECENTEMENTE instituido o dia da Bandeira do Reci
fe, que ja tern tambem seu hino, ser.a anualmente 
comemorado a 2 de abril, homenagem a Revolugao 
de 1817 . 
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ASPECTOS URBANOS 

For, indubitavelmente, a invasao holandesa o fator 
de maior contribuigao para o desenvolvim.ento do 
Recife e sua afirmagao como cidade . Centro da 
ocupagao, o Recife o foi, tambem, da defesa, o que 
motivou, desde entao, sua lideranga sabre outros 
nucleos populacionais . A contribuigiio do elemento 
negro, tao expressiva no interior, nao teve aspecto 
marcante na Capital do Estado . Debrugado sabre o 
Atliintico, o Recife, pela relativa proximidade dos 
grandes centros europeus, beneficiou-se com a in
fluencia exercida pelo Velho Mundo, desenvolvendo
-se rapidamente e aprimorando usos e costumes . 

A Capital Pernambucana e hoje uma das cida
des mais notaveis do Brasil, com suas belas pontes, 
largas avenidas, parques e jardins. 

0 rio e o mar determinam tres partes distintas : 
a peninsula (bairro portuario), a ilha (bairros de 
Santo Antonio e Sao Jose) e o continente (bairro 
da Boa Vista e os demais que se estendem em 
forma de leque, a partir do centro) . A cada uma 
dessas areas corresponde uma fungiio urbana espe
cifica. Na peninsula, onde fica a zona portuaria, 
funcionam o alto comercio, os bancos, as compa
nhias de navegagii.o. Na extremidade norte da ilha 
de Santo Antonio esta o centro politico-administra
tivo do Recife : a Fraga da Republica, com o Palacio 
da Fazenda, o Palacio da Justiga, o Teatro Santa 
Isabel e o Palacio do Governo . No centro de Santo 
Antonio, o Recife moderno fervilha nas largas ave
nidas e nos grandes edificios. No bairro contiguo 
de Sao Jose, entretanto, ainda se podem surpreender 
os aspectos antigos da Cidade, com sobrados tipicos, 
nos quais subsiste a heranc;a do conquistador fla
mengo . A zona residencial da Cidade se estende no 
continente, atraves de numerosos bairros, alguns 
de construgiio recente , outros antigos, com velhas e 
fidalgas mans6es . 

Contavam-se 41 bairros e 4. 731 logradouros pu
blicos, em 1966, onde se distribuiam 172.977 predios. 
Agua - 0 abastecimento de agua a Cidade, orga

nizado no governo de Rego Barros, que se 
iniciou em 1838, continua a ser preocupagii.o das ad-
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ministragoes posteriores. Hoje, o Recife conta com 5 
mananciais, com uma disponibilidade media de 
200. 000 m 3 de agua, em 24 horas. 

Existem 4 estac;6es de tratamento e 10 reserva
t6rios. A extensao das linhas adutoras e de 72.000 
metros e a das distribuidoras de 711.842 m . 

Sao abastecidos de agua en canada 2. 237 logra
douros publicos e 70.758 predios . 
Esgotos Sanitliri os - Em 1907, baseadas em projetos 

do higienista Saturnino de Bri
to, iniciaram-se as obras que deram ao Recife urn 
dos melhores sistemas de esgotos do mundo. 

A rede, em 31-12-965, se estendia par 256.643 
metros, medindo o emissario 300 m. Existem 4.939 
pogos de inspegao, 12 estac;6es elevat6rias e 1 de tra
tamento. Ha 1. 339 logradouros publicos e 31.894 pre
dios servidos pela recte e 36.435 par fossas . 
Iluminaqao - A energia eletrica e originaria da 

Companhia Hidro-Eletrica do Sao 
Francisco (CHESF), sendo a Pernambuco Tramways 
& Power Company Limited, a encarregada da dis
tribuigao. Contam-se 2.243 logradouros publicos be
neficiados par iluminac;ao eletrica. As ligag6es para 
predios sao em numero de 113.584. 0 consumo, em 
1966 para iluminagao totalizou 236.695.000 kWh 
(209.347.000 para particulares) e para f6rc;a ..... . 
171.342.000 kWh (136.018.000 para particulares) 

Contam-se 113 ruas iluminadas com o moderno 
processo do vapor de mercurio, para o qual ja foram 
aplicadas 5 . 000 lampadas. 
P1"0priedade Imobililiria - As transmiss6es de im6-

veis, em 1966, se eleva
ram a 3 . 928 (3 . 180 par compra e venda) , no 
valor de NCr$ 11,1 milh6es (8,3 milh6es por com
pra e venda) . 
Construq6es Civis - Em 1966, foram licenciadas 

1.196 construg6es, distribui
das em terrenos que mediam, na totalidade, 
431. 689 m '. As areas das edificag6es soma vam 
268 .216 m" (200 . 811 de construg6es residenciais), 
:;~.valiadas em NCr$ 17,9 milh6es. 
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TRANSPORTES TERRESTRES 

ExrsTIAM, em 1966, 3.234 empregados em transpor
tes terrestres, dos quais 1.284 com ate 2 anos de 
servic;o, 926 de 3 a 5, 976 de 6 a 10 e 48 de 11 anos 
e mais . 

Estrada de Ferro - A Rede Ferroviaria do Nordeste 
S.A. liga o Recife a 48 munici

pios pernambucanos e a varias cidades dos estados 
do Rio Grande do Norte, Paraiba e Alagoas, inclu
sive Joao Pessoa e Macei6. A distancia a Capital 
Alagoana e de 348 km, que sao percorridos em 10 
horas, e a Joao Pessoa de 215 km, durando a viagem 
cerca de 7 horas. Os 17 km que distam ge Jaboatao 
podem ser cobertos em 45 minutos e os 25 km ate 
Sao Lourenc;o da Mata, em 60 minutos. 

Dentro do perimetro urbana existem 9 estac;6es 
ferroviarias. 

Rodoviar;ao - 0 Recife e servido pelas rodovias 
federais BR-232, com 562 km de ex

tensao (dos quais 12 dentro do Municipio), consi
derada espinha dorsal do Nordeste e do Norte do 
Brasil; e BR-101, que leva a Natal (RN), no extre
ma Norte, e a Osorio (RS), ponto mais meridional, 
medindo 4.114 km, dos quais 15 dentro do Muni
cipio, passando pelos grandes centros nacionais. 

Ha, ainda, as seguintes estradas estaduais: PE-5, 
que liga Recife a Toritama, entroncamento da ..... 
BR-104 (Caruaru-Campina Grande), com 10 km 
dentro do Municipio; PE-6, que liga Recife a Pau
lista, entroncamento da BR-101 (Alagoas-Paraiba), 
com 13 km dentro do Municipio; e PE-7, que liga 
Recife a Moreno, entroncamento da BR-232, com 
10 km dentro do Municipio . 

As cinco estradas citadas sao totalmente pavi
mentadas. A rodovia conhecida pelo nome de Volta 
do Mundo tera sua pavimentac;ao asfaltica breve
mente concluida. Situa-se nos limites do Recife com 
Sao Lourenc;o da Mata e e responsavel pela ligac;ao 
com a rodovia PE-5. 
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Bas ilica de N. s.a do Carmo - Desen h o de Manuel Ba n deira 

Esta ligado ainda com os vizinhos municipios 
de Paulista, em 40 minutos (16 km); Jaboatao, em 
45 minutos 08 km); Sao Lourenr:;o da Mata, em 
60 minutos (22 km) e Olinda, em 25 minutos (6 km) , 
sendo que, com este ultimo, pela Avenida Olinda, 
continuagao da Avenida Getii.lio Vargas, margeando 
a praia . As dista ncias acima referem-se a trans
partes coletivos . 

0 Recife e o Distrito Federal estao ligados por 
2 . 350 km de rodovia, que pass a par Paulo Afonso, 
Feira de Santana, Vit6ria da Conquista, Divisa 
(Triangulo Mineiro) , para, finalmente , chegar a 
Brasilia . 

Em 1965, foram registrados na Delegacia de 
Transito 17.633 autom6veis e jipes, 3.411 camione
tas, 1. 648 caminh6es, 625 6nibus e 340 veiculos a 
motor nao especificados . 

Existem 12 empresas de 6nibus para transporte 
coletivo no perimetro urbana, com 426 veiculos . A 
Companhia de Transportes Urbanos mantem em 
trafego 85 6nibus eletricos e 60 a oleo. 

Em 1966, foi o seguinte o movimento de passa
geiros transportados, em tratego . urbana e suburba
no: auto-6nibus, 148.538 .197; 6nibus eletrico, ... . . 
42.104.892; auto-lotagao, 6.500 .000; estrada de fer
ro, 4 .220 .899. 
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COMUNICAC:OES 

A CoMPANHIA Telef6nica de Pernambuco mantem 
urn servi<;o interurbano e interestadual com sistema 
de chamadas automaticas. Possui, tambem, moderno 
servi<;o de micro-ondas, ligando o Recife as cidades 
de Caruaru, Garanhuns, Goiana, Carpina, Nazare 
da Mata, Limoeiro, Timbauba, Surubim, Arcoverde, 
Born Conselho, Belo Jardim e Taquaritinga do 
Norte. 

Recife se comunicara com Petrolina, atraves 
do sistema de micro-ondas, ja se tendo feito con
tatos visando a conclusao do servigo de comunica
g6es com o Vale do Sao Francisco. Em 1965, exis
tiam 19 .446 aparelhos telef6nicos instalados. 
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0 AEROPO~TO D O REC!RE 

0 MODERNO Aeroporto Internacional do Guararapes 
e dos mais movimentados e bern instalados do Pais . 

Seu movimento total, inclusive o consequente 
de trafego do Correio Aereo Nacional, realizado por 
aeronaves do Ministerio da Aeronautica, foi o se
guinte: 

MOVIMENTO 

Aeronaves 

Pousos 
Decolagens 

Passageiros 

Desembarcados . .. . .. . . . . . . 
Embarcados . . .. .. . .. . . . . . . 
Em transi to .... . . . .... .. . . 

Correio (t) 

Descarregado . . . .. .. . . .. . . . 
Carregado . .. . . . . .. .. . . ... . 
Em transito . . . .. .. . .. .. .. . . 

Carga (t) 

Descarregada 
Carregada . ... . .. . . . . ... . . . 
Em transi to . . . .. . . .. . .. . .. . 

TRAFEGO TOTAL 

1.0 se
Em 1966 mestre 

de 1967 

7 800 
7 841 

118 368 
123 271 
103 232 

310 
173 
610 

2 327 
1 422 
1 810 

3 .951 
3. 976 

58 .086 
61.674 
44 .835 

143 
80 

241 

1 .070 
729 
630 
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TRAFE GO AEREO 

Mi l possoqe iros 

130 

~ E M BARCAOOS • OESE M BARCAOOS 

( . ) JANEIRO A JUNHO 

:VIatriz de Santo Antonio (Foto "Manchete") 
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OUTROS ASPECTOS ECONOMICOS 

RAVIA, em 1966, 324 empregados na agricultura, cria
c;ao e pesca, dos quais 268 com ate 2 anos de servi
c;o, 42 de 3 a 5, 12 de 6 a 10 e 2 de 11 e mais anos . 

Pesca 

EM 1966, a Colonia Nossa Senhora dos Prazeres, 
prefixo Z-1, manteve em atividade 476 pescadores 
brasileiros, maiores de 18 anos . For am u tilizadas 
520 embarcac;6es : 437 jangadas (109 t de capacidade 
de carga), 83 canoas (20 t de capacidade) . Quan
to ao equipamento de pesca, havia 2 . 530 espinheis 
e 112 redes de arrastao . 0 pescado obtido totalizou 
286,5 t avaliadas em NCr$ 154,5 milhares. 

A pesca niio colonizada e realizada por 3 em
presas . 

A produgao de pescado, em 1966, alcan<;ou 
2 280,6 t valendo NCr$ 2,4 milh6es. A pesca da lagos
ta rendeu 351,4 toneladas e NCr$ 253,8 milhares; e 
a do pargo, 2.019,1 t e NCr$ 666,3 milhares, em 1965. 
Pescaram-se ainda atum, camorim e curima, em 
menor volume . 

Havia 245 pescadores (2 menores), sendo 21 de 
nacionalidade estrangeira e os restantes brasileiros; 
77 embarcag6es (36" botes a motor), com capacidade 
total de 707 t . 

Em 1966, havia 1 cooperativa de pesca . 

Agropecuaria 

0 VALOR global da produgao agricola do Municipio, 
em 1966, foi de NCr$ 266,1 milhares, dos quais 
NCr$ 168,2 milhares, isto e, 63,2 % do total, proveni
entes da cultura de c6co-da-baia, que ocupava area 
de 270 hectares e produziu 1. 620 mil frutos; .. . .. . 
NCr$ 59,1 milhares (22,2% ) , da cultura da banana 
(43 ha - 52 mil cachos) sendo os 14,6% restantes 
representados pela produgao de manga e cana-de
-agucar. 

Cento e noventa e cinco agr6nomos prestam 
assistencia tecnica aos agricultores do Recife, sede 
tambem da ANCARPE (Servico de Extensao Rural 
de Pernambuco) . · 
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Ponte Santa Isabel - Desenho de Bartolomeu de Castro 

Em 1966, funcionavam 4 cooperativas de pro
dutores, 7 mistas e 1 cafeeira . 

A pecuaria e de pouco vulto . Alem do gada 
estabulado, existe reduzido numero de cabec;as de 
gada leiteiro e as reses destinadas ao abate para 
abastecimento local procedem em geral da zona do 
Sertao, ou dos Estados da Bahia, Sergipe e Piaui. 

Em 1966, havia 59 .910 cabec;as de gada, avalia
das em NCr$ 6,6 milh6es, sendo 6.665 bovinos, 
36. 350 sui nos e 3. 350 eqiiinos, 9 . 300 caprinos, 3 . 200 
ovinos, alem de pequena quantidade de muares e 
asininos . 

Os criadores podem dispor dos servi<;os de 102 
veterinaries, residentes na Capital, onde anual
mente se realiza a Exposic;ao Nordestina de Ani
mais e Produtos Derivados, promovida pela Se
cretaria de Agricultura, Industria e Comercio. Essas 
exposic;6es vern alcanc;ando seus objetivos especifi
cos de estimulo a criac;ao e melhoria da qualidade 
do gada. Em 1965, subiam a mais de urn milhao 
de cruzeiros novas os investimentos financeiros 
proporcionados pela Secretaria de Agricultura, num 
period a de dezoito meses. 

Na exposic;ao realizada em novembro de 1965, 
foram inscritos 1. 642 animais: 1.115 bovinos, 162 
eqiiinos, 52 caprinos, 22 suinos, 16 ovinos, 3 bUfalos 
e 1 asinine, alem de 20 vacas e 2 cabras leiteiras , 
99 coelhos, 102 aves e 48 peixes ornamentais. Dentre 
os expositores, 215 eram criadores em Pernambuco, 
11 em Alagoas, 10 na Bahia, 4 em sergipe e 4 em 
Minas Gerais . 
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N OTAS PARA 0 T URISTA 

EMBORA o Recife sej a uma das cidades brasileiras 
mais bern dotadas para empolgar o espirito do ver
dadeiro turista, nao e, como disse Gilberta Freire, 
uma cidade que se entregue facil ao viajante: "seu 
melhor encanto consiste em deixar-se conquistar aos 
poucos". Nao e, na verdade, o arran1o complicado 
das perspectivas grandiosas que da beleza tipica a 
paisagem do Recife, e, antes, a simplicidade do 
conjunto, a linha pura de suas praias, a simetria 
do coqueiral, certo arranjo buc6lico de seus arrecto
res, com estradas ensombradas por velhas manguei
ras e j aqueiras . 

Mesmo quanta a seus monumentos, suas igreJas, 
por exemplo, 0 que impressiona nao e, decerto, a 
riqueza do conjunto, mas a homogeneidade e o 
equilibria dos elementos decorativos. 

Trac;os inconfundiveis na paisagem do Recife 
sao OS rios : Beberibe e Capibaribe, este ultimo 
dividido e subdividido em inumeros brac;os que en
volvein a cidade, ao contrario de outros rios brasi
leiros, que passam a margem dos nucleos urbanos 
- o Amazonas, o Guaiba, o Potengi e outros -
sem, propriamente, se incorporarem a fisionomia 
urbana. No Recife, nao. 0 rio esta em t6da parte, 
assegurando perspectivas sedutoras, trazendo ate 
dentro da cidade o s6pro quente do Atlantica. Suas 
praias - a do Pina, a de Boa Viagem ou as humil
des praias situadas nas proximidades do porto -
sao outros elementos paisagisticos de grande valia. 
As alvas areias bordadas por coqueirais, o arrecife 
de arenito que emerge aqui e ali no mar inteira
mente verde sao acess6rios que comp6em o quadro, 
cujo movimento e dado pela presenc;a das pitorescas 
j angadas, das pesadas barcac;as, das lanchas a vela, 
que asseguram as trocas comerciais entre Recife 
e os pequenos portos do litoral de Pernambuco . Na 
praia da Boa Viagem, o visitante pode praticar o 
"Jangada-sailing'' - excitante experiencia que con
siste em entrar de jangada mar a dentro, sob os 
cuidados de urn jangadeiro autentico . Agradabilissi-
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mas sao as excurs6es aos montes Guararapes -
local onde se travou uma das batalhas decisivas 
contra os holandeses. A igrejinha que ai se ergue 
e muito concorrida por ocasiao das festas dedicadas 
a Nossa Senhora dos Prazeres, ao Arraial Velho -
local onde Matias de Albuquerque estabeleceu sua 
praga forte na luta contra o invasor flamengc. 

Cozinha Pernambucana 

Sem a agressividade da cozinhr.. baiana ou o 
exotismo da cozinha paraense, a pernambucana 
consegue estabelecer o equilibrio entre os excessos 
das duas que nela exerceram influ€mcia: a africana 
e a indigena. No Recife, o visitante pode saborear, 
por exemplo: a moqueca de m6lho vivo, a mod a 
dos pescadores do litoral ; a feijoada com verdura, 
no estilo da zona da mata; a galinha de cabidela 
(ao m6lho pardo) ; o pirao, a buchada, o sarapatel , 
as fritadas de caranguejos, a panelada, cozido de 
miudos, visceras e mocot6 de boi, que se serve com 
pirao do cal do da panel ada; a carne de sol ; o tira
-g6sto . 

Os gastr6nomos mais exigentes encontrarao ex
celente lagosta, camarao e mariscos, no tradicional 
Leite; galinha a cabidela, fritada de caranguejo e 
siri, no famoso Buraco da Otilia; buchada, carne 
de sol com faro fa de bolao, sarapatel, no Gregorio . 
Merecem referencia, ainda, os restaurantes: Aviz , 
A. I . P., Cassimiro, Sao Domingos, Capibaribe, Ofir, 
Palacio, Torre de Londres, Galo d'Ouro, A Cabana, 
Fluminense, Lero-Lero, Monte Carlo, Rex, Cantina 
Boa Vista, Hong Kong, OK, Vera Cruz, Gambinos, 
Casa d'Italia, Cantina Bela Trieste, do Grande Ho
tel e do Hotel Boa Viagem . 

Entre as boates e '!drinks", contam-se: Rosa 
Amarela, Oasis, Jardim Noa Noa, Licis, Toea do Pa
ge, Bambu Bar, Corisco, Lampiao, Canavial, Vaga
lume, Crusta ceo, Chao de Estrelas e Taboca Clube . 
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Festejos Populat'es 

CIDADE de sol e ceu azul , entrecortada de rios, o 
Recife e alegre. A maior reserva de alegria do Re
cife explode durante o Carnaval e ate urn pouco 
antes dele, com a semana pre-carnavalesca. Acon
tecimento de destaque e o Baile Municipal, especi~ 
de abertura dos festejos de Momo . Nesse baile, 
podem-se conhecer o maracatu e o frevo de saHio. 
Impressiona pela beleza o desfile de fantasias. 

0 carnaval de rua e tido como urn dos melhores 
do mundo. Enriquecido pelo folclore, e autentico 
espetaculo de coreografia. 0 Maracatu representa 
o cortejo dos antigos soberanos da Africa, com seu 
palio coroado pelo crescente de aljofar, suas baianas 
e suas damas de calunga, sendo o "Rei" e a "Rainha" 
acompanhados por urn zabumba ensurdecedor, ata
baques, gongues, etc. 0 Frevo, ritmo viril que ori
ginou uma danc;a - o passo - totalmente impro
visada, na qual os participantes se contorcem como 
que magnetizados pelo som de uma orquestra de 
metais, turbulenta e brava. Os caboclinhos Cou "ca
bocolinhos") apresentam a danc;a tipica dos primi
tivos habitantes do Brasil. 0 colorido observado em 
suas penas, contas, cocares, tangas, braceletes tra
duz incomparavel riqueza folcl6rica. 0 Vassouri
nhas, o Clube das Pas, o do Cachorro do Homem do 
Miudo, o Batutas de Sao Jose , sao conjuntos dos 
quais participam os maiores passistas pernambu
canos. 

Alem do carnaval, ha inumeras comemorac;6es 
de cunho popular, pois, como ja se disse, o Recife 
e uma cidade alegre. Entre elas, possuem brilho 
especial os festejos juninos, quando a Secretaria de 
Educa~ao e Cultura promove, no sitio Trindade, 
celebrac;6es que se iniciam a 23 e se encerram a 29 
de junho. Nesse mes, OS terreiros tocam para Xang6, 
o mais popular orixa, sincretizado com Sao Joao 
Batista nos cultos afro-brasileiros, na cidade do 
Recife ; em dezembro, ha a festa de Nossa Senhora 
da Conceic;ao, no morro do Arraial, suburbia de 
Casa Amarela; Panela de Iemanja, festa em que 
todos os Xang6s recifenses realizam toques nas 
praias, principalmente na do Pi·.1a ; a festa de Santa 
Luzia tern lugar no suburbia da Torre. Por ocasiao 
das festas do Ano Born, a Secretaria de Educac;ao 
e Cultura patrocina exibic;6es de pastoris, bumba
-meu-boi, fandangos, guerreiros, mamolengos e ou
tros divertimentos populares, no sitio Trindade. No 
dia 31, alguns t erreiros tocam para Orixala, o mais 
poderoso Orixa dos cultos afro-brasileiros . 



Maracatu Desenh o de Luis Soares 

No ano passado 02 de margo), os recifenses 
tiveram oportunidade de expandir a alegria que lhes 
e peculiar por ocasHio das celebrag6es dos 430 anos 
da Cidade. Abrilhantando a iniciativa oficial, o 
povo vibrou improvisando o mais autentico carna
val de que foi palco o belo Recife . 

Motivo de orgulho da Cidade sao suas feiras 
livres onde a policromia de seus frutos constituem 
verdadeira festa para os olhos . Caracteristica inte
ressante : funcionamento ininterrupto por 2 dias e 
2 noites . 

iVIeios de H ospedagem 

A CIDADE do Recife ainda nao disp6e , na realidade, 
de uma rede de estabelecimentos hoteleiros compa
tivel com a importancia turistica de Capital do 
Estado mais progressista do Nordeste. Existem, en
tretanto, alguns hoteis da melhor categoria, entre 
os quais vale citar: "Grande Hotel do Recife", a 
margem do Capibaribe, o "Boa Viagem", favoravel
mente localizado na apreciada praia do mesmo no
me, o "Guararapes", na Rua Matias de Albuquerque, 
o "Nassau", na Rua Larga do Rosario, e o "Sao 
Domingos" . Em conjunto havia na metr6pole per
nambucana, em 1966, 22 hoteis que dispunham de 
601 apartamentos e 410 quartos, 25 pens6es e 27 
restaurantes . 
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ASSISTEN IA .bvlEDICO-HOSPITALAR 

CoNTAVAM-SE, em 1964, 67 estabelecimentos hospita
lares e para-hospitalares, com urn total de 6 . 582 
leitos . 

Pelo Governo Estadual, eram mantidos, ainda, 
9 Postos de Puericultura, 4 Centros de Saude e o 
r·epartamento Estadual da Crianc;a . Havia 714 me
dicos, 255 enfermeiros e 220 dentistas no exercicio 
da profissao e 175 farmacias em funcionamento. 

Em janeiro de 1967, foi inaugurado o novo 
Hospital do Pronto Socorro . 
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RELIGIAO 

0 POVO do Recife e eminentemente religioso. As 
celebrac;6es religiosas do culto cat6lico romano se 
revestem de grande pompa. Ha 74 templos cat6licos 
(36 matrizes, 37 igrejas e 1 capela). 

Dessas igrejas, algumas podem ser citadas como 
autenticos monumentos de arte religiosa, rivalizando 
com as da Bahia e de Minas Gerais . Estao nesse 
caso as seguintes : Conceil!iiO dos Militares, Sao 
Pedro dos Clerigos, Capela Dourada, Basilica de 
Nossa Senhora do Carmo, do Rosario dos Pretos, da 
Jaqueira, Catedral da Madre de Deus e a capela 
do Morro da Conceic;ao . 

0 culto Protestante e bastante difundido, como 
o Cat6lico . Contam-se 98 templos. 

Ha diversos "terreiros" . Como em todo lugar, 
ha um astr6logo famoso - o professor Maraba; 
um mago, a quem sao atribuidas as vit6rias do 
clube campeiio - o Edu; uma responsavel pelas 
derrotas do clube vencido - a Dorly, conhecida 
como a "macumbeira da Mustardinha"; uma res
ponsavel pela realizac;iio de casamentos e oportuni
dades financeiras - a Miie Baiana . 

Os Mormons estiio construindo uma capela na 
Boa Vista . 
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A SPECTOS A D MIN IST RATIVOS E 
POLITICOS 

Finanfas Publicas 

EM 1965, o Estado arrecadou no Recife 50,6 bilh6es 
de cruzeiros novos (49,3 bilh6es relatives a renda 
tributaria) e a Prefeitura Municipal 19,6 milh6es 
07,7 milh6es de tributes) . 

A Delegacia do Impasto de Renda de Pernam
buco arrecadou, em 1966, o montante de 20,9 milh6es 
de cruzeiros novos, dos quais 10,1 milh6es relatives 
a arrecadagao na fonte (48,2 % do total) . 

0 orgamento Municipal para 1968 preve receita 
no valor de 43,2 milh6es de cruzeiros novos (13,1 
de renda tributaria) e fixa despesa de igual valor. 

Representa[ao Politica 

EM 1965, havia 885 .789 eleitores inscritos. A Camara 
Municipal e composta de 25 vereadores e a Assem
bleia Legislativa de 65 deputados. 
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