


Coler;iio de Monograjias 
N.O 416 

OLINDA 
PERNAMBUCO 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 29 km'; altitude da 
sede : 40 m ; temperatura em °C: maxima, 32,2; 
minima, 19,0; precipitar;ao pluviometrica anual : 
1.801,6 mm. 

POPULA9AO - 115.640 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1967) ; densidade demograjica: 
3.987 habitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES ECON6MICAS - 118 estabelecimen
tos industriais, 2 de comercio atacadista, 637 de 
varejista, 300 de prestagao de servir;os; 3 agen
cias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 203 unidades escolares 
de ensino primario comum, 6 estabelecimentos 
de ensino m edia; 2 tipograjias, 6 biblotecas, 2 
jornais, 1 cinema. 

ASPECTOS URBANOS- 847 ruas, 12 prar;as, 34 ave
nidas, 27.342 predios; 10.523 ligar;6es eletricas, 
9.10 aparelhos telejonicos; 13 restaurantes e 50 
bares. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 2 hospitais com 96 leitos; 
18 medicos, 12 dentistas; 21 jarmacias e dro
garias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
'cipal em 31 de dezembro de 1967) - 1.738 au
tom6veis, 281 caminh6es, 27 onibus, 466 camio-: 
netas e-375 veiculos niio especijicados. 

ORc;A'MENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novosJ - receita prevista : 2,7; des-. 
pesa jixada : 2,7. 

REPRESENTA(}AO POL!TICA - 12 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Natalfclo Fragoso de Alencar, diagrama9ao de 
Carlos Ce~r. Fer;1andes de Aguiar . Ilustra96es e p!anta turis
tlca de Ma;nuel Bandeira (reprodu96es do llvro " Guia H ist6-
rfco, · Pitoresco e Sentimental de Oli nda, de Gilberta Freyre 
(Coll)9ao Jose Olymplo) .. 



DESCRIP<;AO 

PI<AROL 

IGREJA DE S. JOSE 

rORTIN 

UTA(.AO DE RADIO TUE,RAPHIA 

"REJA DO CARMO 

6 "REJA DOS 11/LAGRES 
7 MOSTEIRO DES. BENTO 

8 CASA EM QUE NORREU JOAO f[RNAHDE~ VIEIRA 

9 PREFEITURA li!UMICIPAL (ANTIGA. FACULOA.OE DE DIRE ITO) 

10 IGREJA DE 5 . SEBASTIAO 

II IGRUA DO CONVENTO DE SANTA THEREZA 

12 PASSO 

13 IGREJA DES . PEDRO 

/4 CASA COLONIAL DO PATEO DES. PEDRO 

15 PASSO 

/6 ANTIGO /lo!ERCADO 

17 RUIN AS DO ANTIGO SENADO 

18 CAPI:LLA DO ALJUBE 

19 CADEIA 

20 BICA DES . PfDRO 
2 I IGREJA DE N.S. DA BOA·HORA 

22 PASSO 

2"5 CASA COLONIAL DA RUA DO AloiPARO 

24 ICREJA DO BON · rlll 

25 CATHEDRAL 

26 /GREJA DO CONVENTO DES. fRANCISCO 

17 SEMIIU.RIO 

28 PALACIO EPISCOPAL 

29 ESTAc.i.O MfTERIOLO"CA 
50 LOCAL ONOE DUARTE COELHO LEVANTOU 0 SEU CASTELLO 

EM 1537 

3 I OBSERVATORIO ASTRONOM/CO 

32 PASSO 

33 IGREJA DA MISER/CORIA 
34 CASA QUE ESCAPOU AO INCEN0/0 ATEAOO PELOS HOLLAN· 

DEZES EM 24 DE NOVE/Io!BRO OE 1631 

35 MUSEU 

36 CONVENTO DA CONCE/~0 
37 LOCAL 00 ANTIGO JARDIM BOTANICO 

36 IGREJA 00 AMPARO 
39 IGREJA DEN . S 00 ROSARIO 

40 B/CA 00 ROSARIO 

4 I /GREJA OE S. JOAO 

42 MINA PALMYRA 

-'13 IGR[JA OE H. S. OE GUAD~LUPE 
-'14 CEM/TERIO PUBLICO 
"1'5 luREJA DE N.S. DO MONTE 

-46 BICA 005 Q-UATRO CANTOS 
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Seminci.rio: bico-de-pena de Manuel Bandeira 

ASPECTOS HIST6RJCOS 

FuNDADA par Duarte Coelho Pereira, donatario da 
Capitania de Pernambuco, Olinda foi oficialmente 
reconhecida como vila par Alvara Regia de 12 de 
margo de 1537. 

0 donatario tudo fez pelo desenvolvimento da 
terra. Fundou o primeiro engenho de agucar, de
senvolveu a agricultura, estabeleceu · um livro de 
Tombo e em 1537 ordenou a construgao de um edi
ficio destinado ao funcionamento do Senado da Ca
mara de Olinda, predio este doado, em 1676, ao pri
meiro bispo de Olinda, Dom Estevam Brioso de 
Oliveira, que o converteu em palacio episcopal, ti
tulo que ainda hoje conserva. Elevada a categoria 
de cidade, em 16 de novembro de 1676, quando tam
bern a igreja da Se foi elevada a catedral. 

Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses 
que a incendiaram no ano seguinte; em 1654, nova
mente sob dominio portugues, voltou a ser a sede 
oficial do governo, muito embora os Governadores 
residissem no Recife. Por volta de 1800, com a fun
dagao do Seminario Diocesano e, em 1828, do Curso 
Juridico, transformou-se num burgo de estudantes. 
Deixou de ser a Capital da Provincia em 1827. 

Sob certos aspectos Olinda rivalizava com a me
tr6pole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham 
dobradigas de bronze, enquanto as igrejas, principal
mente a. Se, ostentavam em suas portas principais 
dobradigas de prata e chaves fundidas em ouro . 

Foi no Senado da Camara de Olinda que, a 10 
de novembro de 1710, o sargento-mor Bernardo Viei
ra de Melo deu o primeiro grito em prol da indepen
dencia nacional. 

Os primeiros Cursos Juridicos do Brasil, criados 
pelo Decreta Imperial de 11 de ag6sto de 1827, foram 
inaugurados solenemente no Mosteiro de Sao Bento, 
a 15 de maio de 1828. Antes de sua transferencia 
para o Recife, os Cursos Juridicos funcionaram no 
predio em que atualmente se encontra a Prefeitura. 



FORMA(AO ADMINISTRATIVO
JUDICIARIA 

Igreja da Se 

VILA em 1537, por Alvara de 12 de marc;o, de D. Joao 
III, a 16 de novembro de 1637 recebeu foros de cida
de. A criac;ao do distrito-sede, em 1537, foi confir
mada por Alvara de 29 de janeiro de 1737. o Muni
cipio gozou das prerrogativas de Capital ate 1837. 

Olinda e composto somente do distrito-sede. 
A Comarca foi criada pelo Alvara de 30 de maio 

de 1815. Extinta em 1833, foi restaurada pela Lei 
provincial n.0 520, de 13 de maio de 1862. 

LOCALIZA(AO DO MUNICIPIO 

LocALIZADo na zona fisiografica do Litoral e Mata, 
Olinda limita-se com os municipios de Paulista e Re
cife e e banhado pelo Oceano Atlantica. :E cortado 
pelo rio Beberibe. Area terrestre municipal: 29 km2. 

A cidade, situada a 7 km do Recife, no rumo 
NE, tern as seguintes coordenadas geograficas: 
8° 00' 48" de latitude S. e 34° 50' 42" de longi
tude W .Gr. 

0 clima e tropical, quente e umido, atenuado 
pela brisa marinha. As chuvas de outono e inverno 
sao constantes. As temperaturas maxima e minima 
registradas em 1965 foram, respectivamente, de ~2,2 
e 19,ooc. A precipitac;ao pluviometrica atingiu o to
tal de 1.801,6 mm. 
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POPULA(Jf.O 
0 CENSO DEMOGRAFICO de 1960, segundo dados pre
liminares, apurou para o Municipio a populac;ao 
de 109.953 habitantes, dos quais 91,4% na .area ur
bana. 

A densidade demografica era entao de 3.791 ha
bitantes par quilometro quadrado e o numero de 
domicilios recenseados subia a 21.287. 

No periodo compreendido entre os Censos de 
1950 e 1960 a populac;ao do Municipio cresceu de 
76,1 % e a cidade 163,4% , evoluindo conforme quadro 
seguinte: 

AREA POPULAQAO REGISTRADA 
DENS I-
DADE 

ANO TERRES- DEMO-
TRE GRAFICA 
(km2) Total Urbana Rural (hab/km2) 

1950 . .... ... . 29 62 435 38 169 24 260 2 153 
1960 ...... ... 29 109 953 100 545 9 408 3 791 

A populac;ao municipal foi estimada, pelo Labo
rat6rio de Estatistica do IBE, em 115. 640 habitantes, 
em 1.0 de julho de 1967, passando a densidade de
mografica para 3. 987 habitantes por km'. 

() . . . 

t950 

EJ URBANA 

INDO STRIA 

• 1960 

D RURAL 

DE ACORDO com o Censo Industrial de 1960, havia 
no Municipio 54 estabelecimentos industriais que 
empregaram, em media mensa!, 1.408 operarios. 0 
valor da produc;ao alcanc;ou NCr$ 1,4 milhao. F6rc;a 
utilizada: 7.231 cv. 

A industria quimica figurava com 4 estabeleci
mentos, 746 operarios em media e 79,6% do valor 
total da produc;ao. Utilizou 5 . 779 cv de forc;a motriz. 

Em 31 de agosto de 1966, existiam 118 estabeleci
mentos. Neles trabalhavam 1. 783 operarios em 
31-12-965. 0 valor total da produc;ao, em 1965, alcan
c;ou NCr$ 9,7 milh6es, assim discriminados : 
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VALOR DA 
ESTA- OPE- PRODUQAO 

CLASSES E BELECI- RARIOS DE 1965 
GENEROS DE :MENTOS EM INDUSTRIA EM 1965 

Numeros % sobre 
1963 absolutos o total (NCr$) 

---
lndiistrias extralivas de 

produtos minerais ..... 1 495 3 030 610 31,1 

lndiistrias de transfor-
ma~ao ... , .. ... .. ..... 117 1 288 6 712 499 68,9 
Minerais nao metalicos 14 50 86 537 0,9 
Metalilrgica . .. .... ... . 2 9 32 862 0,3 
Material eletrico e · de 
comunicayoes .. . .. . .. . 1 1 25 0,0 
Material de transporte 3 15 131 898 1,4 
Madeira .. . . .. ... . ... . 12 65 120 034 1,2 
Mobiliario ..... .. ..... 6 19 23 648 0,3 
Borracha ........... . . . 1 3 2 600 0,0 
Couros e peles e pro-

dutos similares ...... 3 219 1 092 112 11,2 
Quimica ... .. ......... 5 325 1 350 194 13,9 
Produtos farmaceuticos 

e medicinais ........ 2 5 102 559 1,1 
Produtos de perfu-

mar· a. sal:Joes e vel as 3 63 604 368 6,2 
Produtos de materias 

plasticas . . .. . ... . . .. 1 154 1 054 857 10,8 
Textil. . . .... .. . ..... 1 7 31 085 0,3 
Vestwirio, calyado e 

artefatos de tecidos 4 48 73 566 0,8 
Produtos alimentares . . 53 274 1 962 279 20,1 
Bebi!as . ..... .... .. . . . 1 4 1 800 0,0 
Editorial e gr:lfica .... 1 5 12 000 0,1 
Diversas . .. ........... 4 22 30 075 0,3 

TOTAL GERAL .. 118 1 783 9 743 109 100,0 

VA LOR DA P RODU CAO OPE RA RI OS OCUPA OOS 

[ill] P rodutos Minero is ( 31°/0 ) [!] Produto s Minerois ( 29°/0 ) 

~ P roduros Atimen toru ( 20°/0 ) • Ouimico (18%) 

• au ;m,co t !4°/ol fEJ Pr odutos Alim t l\ l orts ( 15 °/0 ) 

~ Couros e Per es ( 11 0/ol ~ Couros . Pel e s I 12%1 

D O ulro s i 24c:./ol D Quiros ( 26°/0 ) 
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0 parque industrial de Olinda conta com 12 
grandes e importantes indutrias, 110 de pequeno e 
media porte e 4 casas de farinha. A fosforita era o 
principal produto, seguida pelos plasticos e vaquetas 
de sola. 
Fosforita 
A F'OSFORITA e urn produto fosfatado natural, resul
tante da sedimentagao secular de residuos 6sseos de 
animais marinhos. Rico em f6sforo e com 47 % de 
6xido de calcio, serve para combater o excesso de 
acidez do solo. Alem do f6sforo e calcio, possui inu
meros "elementos menores" (magnesia, manganes, 
cobre, enxofre, etc.), indispensaveis a vida das 
plantas. 

Gragas a sua finissima granulagao, que lhe 
permite passar na proporgao de mais de 85 % atra
ves de peneira de malha 200, entra em intima con
tato com a terra e e absorvida pelas raizes vegetais, 
ja que de solubilizagao continua e total. 

Em 1953 foi instalada a Fosforita Olinda SA, 
iniciando em ag6sto de 1957 a produgao comercial. 
A capacidade e de 250. 000 toneladas anuais, ha
vendo uma reserva de fosfato de 50 milh6es de to
neladas. A produgao e venda de minerio teve o 
seguinte desenvolvimento: 

QUANTIDADE (t) 
ANO 

Produ~.ilo Venda 

1962.' . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . ... 76 387 75 433 
1063 .. · ··· ·· . . . . . . . . . ·· · ·· · · ·· · · · · · ·· · · · 49 350 nO nl~ 
1964.' .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . ,, , · • · 69 296 75 932 
1965 .. .. . . . . ' ' ' · ·· ·· · ·· · 61 685 59 890 
1966 . ··· ·· · · ··· · ' ' ... ... · · · ·· . . 71 ' 124 73 445 
1967 (janeiro/setembro) .. .... .. . . . . . .... 46.346 48 450 

FOSFORITA 

MIL TONELADAS 
100 

~ / ~ ~ 
' / 

' 
/ 

50 / 

~-- Produciio 
-Venda I 

0 

1962 63 64 65 66 



Vista .da prai a · 

A empresa da trabalho a 356 operarios e 54 
funcionarios. 

0 Estado de Sao Paulo e o maior consumidor 
da produ<;ao de fosforita, seguindo-se o do Rio 
Grande do Sul. 

As reservas brasileiras de fosfatos estao assim 
localizadas (jazidas cubadas): 

FOSFATOS (1 000 t) 

LOCALIZAQAO 
Fosforita I Apatita Outros 

minerios 

Pernambuco ..... .. . .. . . .. . . . 50 000 I - -
Paraiba .. . . . . . . . . . . . . . . . . - 500 -
Minas Gerais . .... . . . . . . - 92 000 -
Maranhao . ..... .... .. . .. . . .. - - 20 000 
Sao Paulo. ... ... . .. . . . . . - 21 000 -
Ilbas diversas . . . ... . . . .. .. .. - - 10 00~ 

PESCA 

A COLONIA DE PESCA DUARTE CoELHO (Z-4) foi fun
dada em 1919 e desenvolveu-se sob o contr6le do Mi
nisterio da Marinha. Em 1965, reunia 615 pescado
res, dos quais 195 menores de 18 anos, todos brasi
leiros. Seu aparelhamento se limitava a 58 botes, 
245 jangadas, 30 redes de arrastao, uma centena de 
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espera, 20 de camarao e 15 de agulha, 150 tarrafas 
e 300 covos. 

A pesca nao colonizada era, ao mesmo tempo, 
praticada por 450 pescadores, todos de 18 anos e 
mais e com 96 embarcag6es. 

Sua produgao alcangou 77 toneladas, no valor 
de NCr$ 49 milhares. 

AGROPECUARIA 

o CENso AGRicoLA de 1960 assinalou a existencia 
de 250 unidades agricolas e pastoris, que cobriam 
uma .area de 1.798 hectares, dos quais 747 se desti
navam a lavoura. 220, ou seja 88% desses estabe
lecimentos, dispunham de area inferior a 10 ha; dos 
30 restantes, 28 apresentavam areas de 10 a menos 
de 100 ha e apenas 2 figuravam na faixa de 100 a 
menos de 1.000 ha. Trabalhavam nesses estabeleci
mentos 986 pessoas e apenas 3 tratores foram en
contrados. 

Varanda, com os velhos muxarabis 
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0 valor da produgao agricola, em 1967, atingiu 
NCr$ 316,3 milhares, assim descriminados: 

AREA 
QUANTIDADE VALOR 

PRODUTOS CULTI-
AGRfCOLAS VADA Numercs % 

(ha) Unidade Volume absolutos sobre 0 

(NCr$) total 
------ - --

COco-da-baia .. . .. 298 1 000 frutos 1 043 174 703 55,2 
Mandioca ... ... . 55 t 525 48 675 15,4 
Abacaxi ..... . . . 3 1 000 frutos 45 45 000 14,2 
Caju .. ....... O o O 20 l 000 fruto3 2 200 22 000 7,0 
Banana. 0 0 0 0 .. 0 0 0 6 1 OOOcachos 13 14 500 4,6 
Outros (1). 0. 0. 0 0 ~ 3 - - 11400 36 

TOTAL . 00 00 o 475 - - 316 278 100,0 

(1) Incluem-se: Batata-doc;e, cana-de-ac;ucar, manga, 
milhoo 

0 Municipio possuia 3 0130 cabegas de gada, no 
valor de NCr$ 397,5 milhares, em 1966: suinos, 
1 0 090; bovinos, 880; caprin as, 950; eqiiinos, 130; 
ovinos, 30; muares, 20 e asininos, 300 Os bovinos 
contribuiram com 64,5 % para o valor total dos re
banhos, os suinos, com 18,4% e os caprinos, 
com 11,9%. 

Tanto a agricultura como a pecuaria nao tern 
expressao econ6mica para o Municipio, visando ape
nets o consumo local. 

TRANSPORT£ 
OLINDA e servida pela BR-101, rodovia federal, que 
vern de Natal em demanda as capitais do Nordeste 

Oceano 

Aflantlco 

CONVENCOES 
ROOOV/,4 FEDERAL
ROOOVJA ESTAOUAL -

FERRO VI A -4-4-
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e aos Estados do Sul, e PE-6 que faz a ligagao da 
federal com a Cidade; alem de tres estradas de 
rodagem municipais. 

Comunica-se com a vizinha cidade de Paulista, 
de rodovia, em 20 minutos e com o Recife em 15 
minutos. 

A ligagao com Brasilia-DF e feita de rodovia, 
via Recife, Petrolandia, Feira de Santana (BA), 
Montes Claros (MG), em 104 horas. 

Registrados, na Prefeitura local, em 31 de de
zembro de 1967, havia 1. 738 automoveis, 281 cami
h6es, 27 onibus, 466 camionetas e 375 veiculos nao 
especificados. 

COMERCIO E BANCOS 

NA praga de Olinda funcionam 637 estabeleci
mentos do comercio varejista, 2 do atacadista, 3 
mistos e cerca de 300 de prestagao de servigos. Ha 
10 sal6es de barbeiro, 3 cabeleireiros para senhoras, 
13 restaurantes e 50 bares. 

0 Municipio exporta fosfato, espirais contra 
mosquitos, velas, ceras em geral, plasticos, molas, 
discos e rodas para veicnlos, couros e ueles uar::t di
versas Unidades da Federagao e doces em massa 
para a capital pernambucana. 

Conta com 3 agencias bancarias. Os saldos das 
principais contas eram, em 31 de dezembro de 1967 
(em milhares de cruzeiros novas): caixa, em moeda 
corrente, 21,2; titulos descontados, 406,8; depositos 
a vista e a curta prazo, 1.046,4; e depositos a prazo, 
37,2. 

EN SINO 

TKo velha quase como a vida da Cidade, e a do en
sino em Olinda. Remonta a 1568, quando as primei
ras classes primarias foram organizadas pelo jesuita 
Luis de Gra. Oito anos mais tarde, em 1576, nasce 

Tr echo de rua 



Olinda : as arvores, as casas antigas, o mar (Foto Manchete) 

o Colegio, que se celebrizou pelo nome de seus fun
dadores. Durante mais de dais seculos, de 1576 a 
1796, o Colegio dos Jesuitas foi fie! divulgador dos 
estudos primarios. Ate que, em 1796, Azeredo Couti
nho, bispo de Olinda, o transformasse em Seminario, 
emprestando-Ihe carater de escola secundaria, a 
melhor escola desse nivel ate entao fundada no 
Brasil. 

Foi no antigo Colegio e mais tarde Seminario 
que o padre Antonio Vieira, contando apenas 18 
anos, ensinou "Retorica''. Esta ligado na sua fun
dagao a outros jesuitas ilustres, como Manoel da 
Nobrega e Luis de Gra. Ja Seminario, foi seu aluno 
um heroi e martir da Revolugao de 1817, o padre 
Joao Ribeiro. Em futuro proximo sera o Seminario 
sede do Centro de Treinamento da Diocese, destina
do ao preparo de lideres cristaos. 

Olinda foi centro de estudos superiores no 
seculo passado, quando, de 1828/54, no Con
vento dos Beneditinos e, depois, no antigo Palacio 
dos Capitaes-Generais, abrigou o "Ourso Juridico", 
transferido para o Recife, em 1854. No Ourso Juri
dico de Olinda formaram-se brasileiros ilustres, des-

tacados na politica, na magistratura e nas Ietras do 
Imperio: Zacarias, Sinimbu, Sousa Franco, Cotegipe, 
Nabuco de Araujo, Carvalho Moreira, Sergio Teixei
ra, Euzebio de Queiros, entre outros. 

0 indice de escolaridade de Olinda, segundo o 
Censo Escolar de 1964, era de 79,4 (Estado 64,0) , 
sendo nas areas urbana e suburbana de 80,2%: 

CRIANyAS RECENSEADAS 

SITUAQAO 
De 7 a 14 anos 

Total geral 
Freqiientam (0 a 14 anos) 

escola TotJI 

Olinda . . .. . .. . ... . ..... . . . .. 53 604 19 230 24 216 

Areas urbana e suburbana . . 4S 215 17 499 21 816 
Area rural. . ... ... ........ 5 389 1 731 2 400 

Havia 516 profess6res regentes de classe e 42 
nao regentes, estes do sexo feminino e na cidade. 
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Dos regentes de classe, 436 eram normalistas e 
80 nao normalistas. Dos primeiros, 2 eram do sexo 
masculino e estavam na zona rural e 434 do sexo 
feminino (73 na cidade). Dos segundos, 6 eram do 
sexo masculino, todos na cidade e 74 do sexo femi
nino (67 na cidade). 

0 ensino primario comum compreendia, em 
abril de 1966, 203 unidades escolares e urn corpo 
docente formado de 604 profess6res . Estavam ma
triculados 19.280 alunos. 

Quanto ao ensino medio, era ministrado pelos 
ginasios: Olindense Dom Vital, Estadual de Olinda, 
Imaculado Coragao de Maria, Industrial Guedes 
Alcoforado; Academia Santa Gertrudes (ginasial e 
normal) e Colegio de Sao Bento. 0 corpo docente 
era constituido por 149 professores, e o numero de 
alunos matriculados no inicio do ano letivo de 1966 
de 3. 200 no secundario e 320 no industrial. 

Funciona, tambem, no Municipio, a Escola de 
Aprendizes de Marinheiros, subordinada ao Minis
terio da Marinha. Contavam-se, ainda, 40 cursos 
avulsos de ensino elementar e medio. 

SAO DE 

Rua do Amparo 

(desenho de Manuel Bandelra) 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e representada por 
2 hospitais: o Herman Lundgren, pertencente ao 
Governo do Estado, e o do Tricentenario do Instituto 
Agao Social Sao Francisco, totalizando 96 leitos. 



Igreja da Miseric6rdia: construQiio do seculo XVI 

Funcionam, ainda, 2 servigos de pronto socorro 
(1 da Prefeitura, outro do Instituto Agao Social 
Sao Francisco), 3 postos de puericultura estadual, 
Centro Social Sarah Kubitschek, municipal, 5 ambu
lat6rios medicos (2 do SESI, 2 municipais e 1 da 
Cruzada Social Andrade Lima), Dispensario Infantil 
Dr. Justina Gongalves, municipal, Fundagao de Pro
mogao Social - P6sto 22, do Movimento de Cultura 
Popular, Centro Social do Rio Doce, municipal, p6sto 
da Cruzada de Agao Social, p6sto medico dentario 
12.0 Movimento de Cultura Popular, Servigo de As
sistencia Social Getulio Vargas e Centro de Saude 
Joao de Barros Barreto, com uma subunidade, es
tadual. 

FINAN(AS POBLICAS 

A UNrli.o arrecadou, em 1966, NCr$ 564,7 milha
res, o Estado, NCr$ 3,5 milh6es e a Municipalidade, 
NCr$ 1,7 milhao. A despesa municipal, no mesmo 
ano, atingiu NCr$ 1,8 milhao. 

0 orgamento municipal para 1968 preve receita 
de 2.710 milhares de cruzeiros novas e fixa a re
ceita em 2.687 milhares . 



ARRECADA(:AO 

Milhoes de cruzeiros 
4,0 -
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ESTADO MUNiciPIO UNIAO 

DIVERSOS ASPECTOS MUNICIPAlS 

A CIDADE conta, atualmente, com os seguintes logra
douros: 34 avenidas, 847 ruas e 12 pragas, todos 
calgados ou asfaltados. 0 Censo Escolar de 1964 
apurou a existencia de 27. 342 predios. 

0 abastecimento de agua e fornecimento de 
energia eletrica estii.o a cargo do Servigo de Agua e 
Luz de Olinda (SALO), de propriedade da Prefeitu
ra. Ascendia a 10.523 o numero de ligag6es eletricas 
em dezembro de 1966. A rede de abastecimento de 
agua possui 7 km de linhas adutoras e 10 km em 
linhas distribuidoras, beneficiando totalmente 187 
logradouros e parcialmente 15; o numero de liga
g6es livres alcangava 6.860 e o de predios abasteci
dos 7 .987. 

0 servigo de saneamento esta a cargo do Gover
no Municipal e da Fundagii.o da Casa Popular, atra
ves de uma rede de esgotos que cobre uma extengii.o 
de 9.180 metros, com 27 logradouros total ou parcial
mente servidos, e 308 predios beneficiados. 

0 Municipio conta com 1 agencia postal-tele
gr.afica do DCT, 1 subestagii.o telef6nica (CTPl . Em 
dezembro de 1966 o numero de aparelhos ligados na 
sede municipal totalizava 910. 
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Igreja de Nossa Senhora da Boa Bora 
(desenho de Manuel l3andelra) 

Exercem suas profiss6es 40 engenheiros, 10 ad
vogados e 1 veterinario. 

Existem no Municipio 6 bibliotecas, destacando
se a do Instituto Hist6rico de Olinda e a Municipal 
"Oswaldo Guimaraes". Duas sao as associag6es cul
turais. Ha 1 cinema com capacidade total para 
600 pessoas. Circulam no Municipio 2 jonais, 1 ta
bloide e o Anuario de Olinda e ha 2 tipografias. 

As atividades sociais, recreativas e esportivas se 
manifestam principalmente nas sociedades e clubes, 
entre os quais o 10 de Novembro Esporte Clube, Vera 
Cruz Esporte Clube, Centro Esportivo Sao Sebastiao, 
Associagao Atletica Guadalupe, Central Futebol 
Clube, 9 de Janeiro Futebol Clube, 15 de Novembro 
Futebol Clube, Condor Futebol Clube e Clube Litero 
Recreativo Joao Alfredo. 

A cidade e sede da arquidiocese de Olinda e Re
cife, desde 1950, possuindo as par6quias de Sao 
Pedro Martir de Olinda, Nossa Senhora de Fatima, 
Sagrado Coragao de Jesus e Nossa Senhora da Aju-



18 

da. Nessas par6quias estao distribuidos 33 tem
plos: 23 igrejas (inclusive a Catedral do Salvador), 
7 capelas publicas e 3 semi-publicas. 

Os principais festejos populares sao: Quadrilha 
e o Coco, Bumba-meu-boi, Mamulengo, o Cabocli
nho e o Fandango, nas proximidades do Natal e Ano 
Novo, estendendo-se por grande parte do verao. 0 
Maracatu, nos tempos do Carnaval, e desde meses 
antes, como preparagao. Pela Semana Santa se rea
lizam todos os anos as prociss6es do Senhor dos 
Passos, Senhor dos Martirios e a do Senhor Morto, 
a cargo das Congregag6es Religiosas. 

Anualmente a Prefeitura Municipal, o Instituto 
Hist6rico e a Academia de Letras comemoram sole
nemente, diante das ruinas do antigo Senado da 
Camara de Olinda, na rua Bernardo Vieira de Melo, 
a data de 10 de novembro de 1710, em que o Sargen
to-mor Bernardo Vieira de Melo proferiu no Senado 
da Camara de Olinda o primeiro grito de Republica 
no Brasil. 

Bica de Siio Pedro 



Pr~!dio da antiga cadeia eclesitistica, sede atual do Museu de 
Arte Contemporanea 

j'vJ.ONUMENTOS HIST6RICOS E 
ARTiSTIC OS 

VARIOs templos, conventos, fortes e casas de Olinda 
foram tombados pela DPHAN. Entre eles se encon
tram o antigo Palacio Episcopal, o Seminario e a 
Igreja anexa de Nossa Senhora da Graga, o Con
vento e a Igreja de Nossa Senhora do Carma, o Con
vento e a Igreja de Nossa Senhora das Neves, o 
Mosteiro e a Igreja de Sao Bento, e as Igrejas da 
Misericordia, de Nossa Senhora do Monte e de Santa 
Teresa . 0 forte do Pau Amarelo, bern como algumas 
casas com muxarabis, foram iguaJmente tombados. 

0 bela sobrado do Aljube, antiga cadeia eclesias
tica do Bispado, foi transformado no Museu de 
Arte Contemporanea, par iniciativa do jornalista 
Assis Chateaubriand. 

Dentre os monumentos religiosos tombados se 
destacam os seguintes: 

0 Convento e Igreja de Santa Teresa funda
da pouco antes de 1686. Nele se salienta o nicho de 
pedra (arenito) da fachada; 

A Igreja do Carma, da invocagao de Santo Anto
nio, e a mais antiga dessa Ordem, no Brasil. Sua 
construgao foi iniciada nos fins do seculo XVI. In
cendiada pelos holandeses em 1631, foi reconstruida 
na segunda metade do seculo XVII (a fachada e de 
1704). Conserva, porem, o conjunto primitivo de sua 
nave. Foi restaurada ha poucos anos. 
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0 Convento de Nossa Senhora das Neves, da Or
dem Franciscana, e tambem o mais antigo estabe
lecimento dessa Ordem no Brasil. Incendiado pelos 
holandeses em 1631, foi reconstruido na segunda 
metade do seculo XVII. Da nave da igreja pode-se 
passar para a Capela da Ordem III de Sao Francis
co, do comego do seculo XVIII. Em frente ao Con
vento existe um cruzeiro de pedra (arenito); 

A Igreja do Colegio de Nossa Senhora da Graga 
foi fundada pelos jesuitas nos fins do seculo XVI, 
segundo o modelo da Igreja de Sao Roque de Lisboa, 
da mesma Ordem. Restaurada em 1661, conserva a 
estrutura primitiva, da qual sao os dois altares co
laterais. Ai se instalou o Seminario da Diocese, em 
1800. No Alto da Se e que se situa o centro da vila, 
fundada por Duarte Coelho, que ali tinha a sua 
"t6rre" fortificada. 

Ainda merecem referencia: a Igreja da Miseri
cordia, do seculo XVII, restaurada, aumentada e 
adornada no seculo XVIII; a Igreja de Nossa Se
nhora do Amparo, construida em fins do seculo 
XVII e comego do seculo XVIII; e, em frente, a 
Igreja de Sao Joao, tambem construida em fins do 
seculo XVII. 

Por Ultimo, podemos citar a Igreja de Sao Bento, 
monumento do seculo XVIII, construida em 1761, 
embora os Beneditinos ai se tenham fixado por volta 
de 1599. 

Passo do Palacio Episcopal 
(desenho de Manuel Bandeira) 



Convento de Sao Bento 

NOTAS PARA 0 TURISTA 

0 TURISTA em Olinda pode conhecer algumas das 
mais belas realiza<;6es arquitet6nicas do Brasil co
lonial. <Ver Monumentos Hist6ricos e Artisticos). A 
cidade propriamente dita, com suas praias, seus 
montes e o rio, tern uma atmosfera t6da especial. 

E sua luz propria. Diz Gilberto Freyre que 
"nao se pode falar de Olinda, esquecendo a sua luz"; 
e P<:~a ] 11 7. QUe da aS agUaS dO mar Uffia "eXtraordi
naria riqueza de cor", que "deixa ver 0 fundo da 
areia do Beberibe, tornando mais gostosos os seus 
banhos", da vida as ruinas, brilho aos azulejos ve
lhos das sacristias e "coragem aos passarinhos para 
pousarem nos Sao Joses dos altares, nas proprias 
coroas de ouro das Nossas Senhoras". 

Ao longo de suas praias, passam constantemente 
barcagas e jangadas. Veem-se tambem muitas ca
noas. Os jangadeiros se dedicam principalmente a 
pesca. Vivem numa especie de aldeia, as casas co
bertas de palha de coqueiro. As canoas e barcagas 
servem ao transporte de sal, agucar, madeira, coco, 
frutas, lenha, etc. 

Alem das praias e das igrejas, recomenda-se urn 
passeio ao Faro! e ao Museu de Olinda. :Jtste, orga
nizado em 1935 por Jose Maria de Albuquerque Melo 
gens, moveis, palneis, retratos a oleo de herois da 
e mantido pelo Municipio e pelo Estado, reune ima
guerra contra a Rolanda, sendo o proprio sobrado 
em que esta instalado uma atragao a parte . 

0 visitante deve percorrer as ruas lentamente, 
a fim de apreciar as portas, balc6es e j anelas colo
niais, de impressionante beleza. 

Terra de igrejas e conventos, Olinda e celebre 
tambem por suas assombrag6es, entre elas o "Monge 
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de Olinda", que e "visto de vez em quando no alto 
do Carmo". 0 visitante credulo pode sempre espe
rar ouvir os sinos tocando a noite sozinhos ou os gri
tos de guerra e o retinir das armas dos fantasmas 
do passado. 

Por t6da a cidade se respira, sobretudo, uma 
atmosfera hist6rica, que o progresso nao conseguiu 
destruir. Nos montes, nos conventos e nas igrejas 
de Olinda se escreveram muitas paginas her6icas 
da hist6ria do Brasil. 

Mosteiro de Sao Bento 

FONTES 

As i ntormar;oes divulgadas neste trabalho jomm, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente d e Estatistica de Olinda, Mer
val Duarte de Miranda . 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentar;iio 
municipal da Diretoria de Documentlb:;: iio e Divu lgar;iio d o 
IBE e de div ersos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro . 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATISTICA 
Diretor-Superintendente: Raul Romero de Oliveira 

DIRETORIA DE 
DOCUMENTACIIO E 
DIVULGAC.IiO 

Diretor: Mario Ritter Nunes 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Gratico da 
Fundagiio IBGE, aos dez dias do mes de outubro 
de mil novecentos e sessenta e oito. 



OLIN DA 

}OAQUIM CARDOZO 

Brazda 
da Cidade de Olinda 

Olinda, 
dar per;pectit'tt! eJII"anhas, 

dos imprevistoJ horizontes, 
dtu ladeiras, dos convenloJ e do mar. 

Olho as palmeiras do velho semindrio, 
o hOrto dos j esuitas; 

e neste mar distante e verde, neste f!ltlr 

numero1o e Iongo 

aindtt veio as caravelas. 

Stibio Jiletuio do Oburvat6rio 
quando a noite as estrela1 pasutm sObre 0/indd . 

~
os que brincam de eJConder nas moitas, 
czdas que descem caJCaleando nas ladeiras. 

nda, 
qutmdo o l11xo, o esplendor, o- incindio 

e os Capitae;-l\1ores e os ]esufltzs 
e OS Bi!pos e OJ D ou!Ores em canones e Leis. 

E ainda 
com as velhcu bicas, os velhos pdtios das igrejas: 
Amparo, !11iseric6rdia, S. / oao, S. Pedro, 

NoHa Swhora de Guadalupe; 
e os Beneditinos e tiS irmds Doroteit1s 
e os padres de S . Francisco. 

Neste Iilencio, ne11e grtwde silencio, 
110 terrtl{O dt/. Sf, 
Jentindo a tarde vir do mar, tao doce e religiostl, 

como a ,t/ma~· celestial de S . Frtm: isco de A JJis. 




