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COL ECiiO 
DE 
MONO GRAF IAS 
N.o 470 

2.a edir;ao 

BRAGANCA 
PARA 

ASPECTOS FiSICOS - A.rea: 3.258 km'; altitude 
da sede: 29m; temperatura em °C: maxima 33 
minima, 18; precipitar;ao pluviometTica anual: 
2.501,7 mm. 

POPULAQAO - 59 .987 habitantes (estimativa em 
1.o de julho de 1968) ; densidade demogrcifica: 
19 habitantes por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MI COS - 26 estabelecimentos 
industriais, 394 comerciais (16 atacadistas, 378 
varejistas) e 61 de prestar;ao de servir;os; 888 
im6veis rurais (!BRA); 2 agencias banccirias e 
1 da Caixa Econ6mica Federal. 

ASPECTOS CULTURAI S - 167 unidades escolares 
de ensino primcirio comum, 101 de ensino suple 
tivo, 1 de ensino pre-pimcirio, 5 de ensino me
dia, 4 cw·sos avulsos; 1 biblioteca, 2 livrarias, 
1 tipogratia, 1 jornal, 1 estar;ao radioditusora; 
1 cinema, 8 associar;69s culturais e esportivo
recreativas. 

ASPECTOS URBANOS- 20 ruas, 1 parque, 2 jardins, 
5 praias, 7 prar;as, 33 travessas, 3.974 predios, 466 
ligar;oes eletricas domiciliares, 176 aparelhos te
lef6nicos; 3 hoteis, 1 pensao, 1 restaurante e 
1 cooperativa. 

ASSI STii:NCI A MEDI CA - 2 hospitais com 48 leitos, 
1 p6sto de saude; 4 medicos, 3 dentistas, 8 en
termeiros ; 4 farmcicias. 

VE!CUL OS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici-
1Jal em 1968 ) - 22 autom6veis, 21 6nibus, 25 uti 
litcirios, 73 caminhoes, 71 camionetas, 2 cami
nhoes basculantes, 10 motonetas, 1 motocicleta 
e 1 ambulancia. 

ORQAMENT O MUNICIPAL PARA 1970 (milhares de 
cruzeiros novas) - Teceita pTevista e despesa 
fixada: 750,0. 

REPRESENTAQAO POL!T lCA - 11 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORJCOS 

F'oRAM os franceses da expedic;ao Lavardiere ao 
Amazonas os primeiros homens brancos a penetrar, 
a 8 de julho de 1613, na regiao do rio Caete. Pedro 
Teixeira tambem passou pelo local, em 1616, quando 
se dirigia a Sao Luis do Maranhao para levar a 
Jeronimo de Albuquerque a noticia, enviada por 
Castelo Branco, da fundac;ao de Belem. 

0 territ6rio do Municipio fez parte da capitania 
do Gurupi doada por Felipe III, de Espanha, por 
carta de 9 de fevereiro de 1622, a Gaspar de Souza, 
Governador-Geral do Brasil. 

Em 1633, Francisco Coelho de Carvalho doou a 
capitania a seu filho Feliciano Coelho de Carvalho. 
:Este, levantou a sede da capitania a margem do rio 
Piria, na aldeia dos indios A.potiangas, da nac;ao Tu
pinamba, com a denominac;ao de Vera Cruz. 

Alvaro de Sousa, filho de Gaspar de Sousa, re
clamou ao Rei de Espanha direitos sabre a capi
tania e a Coroa anulou o ato de Francisco Coelho 
de Carvalho, confirmando os direitos reclamados. 
Alvaro de Sousa procurou desenvolver a capitania, 
transferindo sua sede para a margem direita do rio 
caete, sob a denominac;ao de Sousa do Caete. A. 
capitania de Alvaro de Sousa, no entanto, nao pros
perou. 

o Governador do Grao-Para, Francisco Xavier 
de Mendonc;a Furtado, visitou-a em 1753 e encon
trou-a com apenas 6 palhoc;as. Regressando a Be
lem, resolveu transferir a povoac;ao de Sousa do Cae
te para o local onde se situa hoje a sede do Mu
nicipio. Criada a vila, passou a denominar-se Bra
ganga. 0 ato de Mendon(,?a Furtado foi aprovado 
pelo Rei de Portugal e a capitania reverteu a Coroa. 

Os primeiros povoadores de Braganc;a foram os 
indios da vila Sousa do caete e ilheus portugueses. 
Mais tarde, povoadores espanh6is e nordestinos, es
pecialmente cearenses, fixaram-se no territ6rio do 
Municipio. 

A ligac;ao de Braganc;a com o Estado do Ma
ranhao e a capital do Estado, sua posic;ao geogra
fica e a fertilidade do solo foram os fatores que 
mais concorreram para seu rapido desenvolvimento. 

0 toponimo e de origem portuguesa. A deriva
c;ao etimol6gica, em Portugal, e controvertida. Xa
vier Fernandes opina pela forma primitiva Brigan
cia, que deu Breganc;a e a seguir, Braganc;a. Outros 
derivam 0 toponimo do etimo benguerenc;a. 

2 



Pm9a da Bandeira, ao fundo o Jnsti<uto Santa T eresinha 

F ornza[ao Administrativo-J udici,fria 

DATA de 1753 a criagao do Municipio e do Dis
trito, com a denominagao de Bragan<;a. 

A Lei provincial n.o 252, de 2 de outubro de 
1854, con cedeu foros de cidade a sede Municipal. 
Ate o cen so de 1920, figura apenas o distrito de Bra
ganga. 

Pela divisao de 1936, integra-vam o Municipio os 
distritos de Braganqa (sede), Alm6<;o, Benjamin 
Constant, Alto Quatipuru, Emborai e Urumaj6 ao 
passo que em 1937 e no anexo ao Decreta-lei esta
dual n.o 2.972, de 1938, alem dos d ist::itos citados 
aparecem os de Piabas, Rec.ife, Carata t eua e Mo
cajuba . 

No qiiinqiienio 1939-1843, nota-se que os dis
tritos de Mocajuba e Alto Quatipuru passaram a de 
nominar-se, respectivamente , Nova Mocajuba e Tra
cuateua. 

No p eriodo seguinte de 1944-1948, o Municipio 
se apresenta com 10 distr itos: Bragan <;a, A.lm6<;o , 
Caatateua, Emborai, Itapixun a (ex-Recife ) , Nova 
Mocajuba, Piabas, Tijoca (ex-Benjamin Constant), 
Tracua teua e Urumaj6. 

Em 1961, pela Lei estadual n.o 2.460, de 29 de 
dezembro , perde os distritos de Emborai, Itapixuma 
e Urumaj6, para formagao do Municipio de Augusto 
Correa. 

De ac6rdo com a divisao t erritorial vigente , cons
titui -se atualmente dos seguintes distritos: Bra 
ganga, Al m6 <;o, caratateua, Nova Mocaj uba, Piabas, 
Tijocs e Tracuateua. 

Foi t ermo da Comarca da Capital ate 1839, 
quando a Lei provincial n .o 17, de 9 de setembro, 
criou a Comarca de Braganga. 
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ASPECTOS F1SICOS 

0 MuNiciPIO limita-se com o oceano Atlantica 
e municipios de Augusto Correa, Viseu, Ourem, Ca
panema e Primavera. 

A sede municipal, a 29 metros de altitude, dista 
em linha reta de Belem 194 km, rumo ENE, e possui 
as seguintes coordenadas geograficas: 1.o 03 ' 17" 
de latitude sul e 46.0 4!3' 55" de longitude W.Gr. 

Seu clima, equatorial supenimido, e o comum 
da Amazonia, havendo apresentado, em 1968, tem
peraturas entre a maxima de 33 e a minima de 
18oc, com a media compensada de 270. A preci
pitagao pluviometrica, no referido ano, foi de 2.501 ,7 
mm, sendo que a epoca normal das chuvas vai de 
janeiro a junho. 

0 territ6rio, ao norte e oeste, e plano; ao sul 
e sudoeste, acidentado; e recoberto de capoeira e 
algumas matas, o que da origem a um clima mais 
seco e mais ameno. Possui uma area de 3.258 km' 
e um solo de natureza predominantemente argiloso. 

0 rio Caete, que nasce no Municipio de Nova 
Timboteua, e o principal acidente geografico. Possui 
aproximadamente 60 km navegaveis. A cidade fica 
a margem esquerda do rio, numa planicie com ligeiro 
declive . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica do IBE, para 1.0 de julho de 1968, o Municipio 
possuia 59.987 habitantes, ocupando o 3.o lugar den
tro do Estado, apenas superado pelos de Santarem 
e Belem, com 111.706 e 563.996 habitantes, respec
tivamente . 

A densidade demografica, segundo essa estima
tiva, e de 19 habitantes por quilometro quadrado. 

0 Registro Civil, em 1968, acusou movimento de 
358 casamentos, 664 6bitos (246 menores de um 
ano) e 2.437 nascimentos (1.610 nascidos em anos 
anteriores). Entre os 827 nascidos no ano, houve 
120 natimortos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Agricultm·a 

A AGRICULTURA constitui a base econ6mica do Mu
nicipio, tendo como principais fontes de renda: a 
mandioca, a juta, o fumo, o milho e o arroz. Bra
ganga, desde o inicio de seu povoamento, encontra 
na agricultura o maior fator de seu desenvolvi
mento. 
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0 valor global da produgao agricola a tingiu, em 
1968, NCr$ 2,2 milh6es, para uma area plantada de 
10 .331 h ectares. 

A t abela a seguir demonstra essa produgao : 

PRODUTOS AGR1COLAS Quantidade Valor % sobrf. 
(t) (NCr$ 1 000) o total 

Mandioca .. . ... . 31 000 930 43,1 
Juta . . 1 370 507 23 ,5 
Milho. . . . . . . . 1 674 259 12,0 
Furno em f6 lba .. .. 339 192 8,9 
Jl_rroz .. . . . . . ... . I 110 167 7,7 
Outros (1) . . - 104 4,8 

TOTAL . . - 2 159 100,0 

(1) Inclusive em "outros" : frijao, cOco-da-baia , banana, caua-dc-a~Uca r, la
r:mja, abacate c pimenta-do-rr>ino . 

- , 
PRODUS:AO AGRICOLA 

1968 

s Mandioco mill Juta 

EEB Milho [] Outras 
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0 servigo de Extensao Rural do Para - ACAR, 
mantem urn Escrit6rio Local em Braganga. 

0 IBRA cadastrou, em 1968, 888 im6veis rurais . 
Prestavam assist€mcia tecnica aos agricultores 2 

agr6nomos. 

ProdufaO Extrati1-·a V egetal 

EM 1968, a produgao de lenha atingiu a 6.100 
metros cubicos no valor de NCr$ 12,2 milhares, e a 
de carvao vegetal a 158 toneladas, avaliadas em 
NCr$ 7,9 milhares. 

l ndzl.st1'ia 

A INDUSTRIA de transformagao, em 1967, estava 
praticamente reduzida ao genera de produtos ali
mentares, que contribuiu com 81,1 % para o valor 
total da produgao. Destacavam-se o arroz benefi
ciado, a banha e a salsicharia a granel, exportados 
para Belem. Ravia ao todo 24 estabelecimentos in
dustriais, sendo de 66 o numero de pessoas ocupadas 

I 

IN DUSTRIA-i967 
VALOR 
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em 31 de dezembro e elevando-se a produgao a 
NCr$ 356,9 milhares. 

Ain.da no gen era de produtos alimentares, deve 
ser destacada a moagem de cafe, com 33 pessoas 
ocupadas em seus 12 estabelecimentos e NCr$ 59,3 
milhares de produgao. 

Os outros ramos da industria, em conjunto, re
presentaram 18,9% do r estante do valor e ocuparam 
33 pessoas. Completavam o parque industrial, 4 es
tabelecimentos de minerais nao m et:Uicos, 2 de bebi
das, 2 de editorial e grafica e 1 de cada dos seguintes 
generos: m adeira, mobilia rio, couros e peles e pro
dutos similares e t extil. 

Em 1968, o numero dos est abelecimen tos indus
trials elevou-se para 26. 

Abate 

EM 1967 , foram abatidos 4.989 suinos, 2.128 bo
vinos e 176 caprinos, fornecendo 646,5 toneladas de 
produtos diversos, no valor de NCr$ '.-85,2 milhares. 

Os produtos de matadouro que mais contribui
ram para o valor total, foram: a carne verde de 
bovina, com 71 ,3% , a carne verde de suino, com 
12,5 %, e o toucinho fresco , com 8,4 % . os restantes 
7,8 % foram cobertos pelos seguin tes produtos: chis
pes de suino, carne verde de caprino, salsich aria 
a gran el, couros verdes de bovina e suino, pele ver
de de caprino, banha nao r efinada, torresmo, mit1dos 
frescos de suino , linguas fr escas em geral, tripa 
fresca de suino, bucho fresco, ossos a granel e nao 
classificados. 

Pecuat"ia 

CoM pouca exprBssao n a economia do Municipio, 
a populagao pecuaria se apresentava, em 1968, com 
urn efetivo de 23 .274 cabegas, para urn valor total 
de NCr$ 2,5 milh6es. 

0 gada bovina representou 81 ,0% desse valor, 
seguido pelo eqi.iino, com 9,2%, e pelo suino, com 
7,5%. 

Para completar os restantes 2,3 % aparecem os 
asininos, muares, ovinos, caprinos e bufalos com 30, 
78, 335, 1.260 e 86 cabegas, respectivamente . 

As aves existentes totalizavam 55.800 cabegas, no 
valor global de NCr$ 163 ,9 milhares. 

0 leite e os avos, no mesmo ano, contribuiram 
com 83 mil litros e 120 mil duzias, valendo, respec
tivam ente, NCr$ 41 ,4 e NCr$ 144,0 milhares. 

0 Municipio criava as ragas zebu e comum. 
Em 1968, importou 1.376 cabegas de gada para corte . 
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Pesca 

A PESCA e uraticada no oceano e nos rios, geral
mente muitAJ piscosos. 

Funciona no Municipio a Colonia Z-17, funda
da em 1924. 

Em 1968, a prodw;ao de pescado atin.giu 158 to
neladas, no valor de ~Cr 75,4 milhares. 

A pesca colonizada ocupou 307 pescadores de 
mais de 18 anos, todos brasileiros. Fora::n utilizadas 
265 montarias a rem o, com capacidade de 169 tone
ladas, e 143 bast ardos, a vela, com 286 toneladas 
de capacidade; empregados 190 espinheis, 220 cur
rais, 120 malhadeiras de pesca flutu ant e, 320 tar-
rafas, 75 redes de arrasto, 35 pu<;as (para camar6es) 

1 e 168 r edes comuns. 
A pesca nao colonizada ocupou 285 pescadores 

brasileiros, maiores de 18 anos, tendo a produgao 
do pescado alcangado 151 toneladas, valendo .. .. 
NCr$ 27,7 milhares. 

Foram empregadas 145 montarias a remo, com 
capacidade de 87 toneladas e 24 bastardos a vela, 
com 48 toneladas . Util izados, tambem, 30 rectes co
muns, 35 pu<;as (para camar6es) , 88 tarrafas, 45 
malhadeiras (pesca flutuante) , 25 currais e 55 es
pinheiR. 
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Comercio e Bancos 

Praca 
Marechal D eodoro 
e ao fundo 
a Prejeitura 
Municipal 

A PRA<;:A de Braganga e constituida de 16 esta
belecimentos de comercio atacadista, 378 de vare
jista, 61 de prestagao de servigos, 2 agencias ban
carias e 1 da Caixa Economica Federal . 

0 comercio local mantem tram;ac6es com as 
pragas de Belem, Manaus, Sao Luis, · Rio Branco, 
GoHi.nia, territorios do Amapa e Rondonia, alem de 
municipios limitrofes. 

0 Municipio exporta seus produtos de ativi
dades agricolas e industriais: banha, salsicharia a 
granel, arroz beneficiado, agucar, m anteiga, con
serva de peixe e carne, bebidas alcoolicas, r efrige
rantes, sal, sabao, farinha, juta ou malva (fibra) , 
arroz, cafe, milho, feijao e cebola. 

As agencias bancarias pertencem aos ban cos: 
da Amazonia e do Brasil. 

Foram registrados, em 31 de dezembro de 1968, 
os seguintes saldos (em milhares de cruzeiros no
vas) : caixa, 575; emprestimos 4.686 ; depositos a vis
ta e a curta prazo, 771 e depositos a mectio prazo, 37. 
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Dentre os 61 estabelecimentos de prestagao de 
servi<;;os, destacam-se os hoteis Carioca, Viaj ante e 
Itamaraty e a pensao Sao Joao; 1 restaurante , 2 
saloes de cabeleireiros, 7 de barbeiros e 9 bares e 
botequins. 

Ha uma cooperativa mista (de credito e con
sumo). 

Transp Mtes 

0 MuNiciPIO e servido de rodovias mumc1pais e 
estadual - PA-25 (Belem-Bragan<;;a-Viseu) , com 
trafego permanente durante o ano. 

Possui duas empresas: Coletivo Bragantina, com 
duas linhas urbanas, e Autoviaria Bragantina, com 
linhas intermunicipais. 

Bragan<;;a dista pela rodovia, de Belem, 3 horas 
e 30 minutos ; de Capanema, 1 hora; de Ourem, 1 
hora e 30 minutos ; de Augusto Correa, 30 minutos ; 
de Viseu , 2 horas e 30 minutos. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1968, 150 veiculos para passageiros, dos quais 22 
a utom6veis, 71 camionetas, 21 6nibus, 25 utilitarios, 
10 motonetas e 1 motocicleta; 75 veiculos para carga, 
sendo 73 caminhoes e 2 caminh6es basculantes; e 1 
ambulfmcia. 
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Trafego A ereo 

A PARAENSE Transportes Aereos S.A. liga o Municipio 
aos de Camtapera-MA, em 20 minutos ; Cururupu em 
1 horae 15 minutos; Pinh eiro, em 2 horas e 15 minu
tos ; Sao Luis, em 2 horas e 45 minutos e B elem, em 
45 minutos. 

Porto 

No PORTO fluvial do rio Caete acostam , diariamente, 
lanch as e canoas a vela e a motor, den ominadas 
"freteiras" , dando escoamento a produ\;ao e ligando 
Braganga com os municipios de Viseu , Carutapera, 
Turiagu, Cururupu, Abaetetuba, Igarape-Mirim e ou
tros da costa do AW3.ntico. 

Por via maritima, Braganga dista 10 horas de 
Viseu-P A, e 10 horas e 30 minutos de Carutape
ra -MA. 

Comunicafoes 

A EMPRESA Brasileira dos Correios e Telegrafos 
mantem em Braganga duas agencias postais tele
gr:ificas, uma na cidade e outra na vila de Tra
cuateua. 

0 Municipio possui 176 aparelhos telef6nicos 
instalados pela Braganga Telef6nica S.A. - BRA
TESAr. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

0 iNDICE de escolaridade do Municipio, segundo 
o Censo Escolar de 1964, foi de 69 ,6%; n a cidade 
este indice atingiu , 90,2 % ultrapassando o Estado 
- 76,1% e o P ais - 66 ,1% . No mesm o an o havia 
287 profess6res regentes de classe, dos quais 49 er am 
normalistas. R avia, ainda, 4 nao regentes . 

Em 1969, for am m atriculados 10.582 alunos, nas 
167 unidades escolares existentes sob a orien tagao 
de 279 mestres . 

Das 167 unidades, 160 eram escolas isoladas, sen
do 100 estaduais, 12 municipais e 48 particulares; 4 
grupos escolares; 2 institutos e 1 externato. 

A escola de maior frequencia era o Grupo Es
colar Dr. Pa ula Pinheiro, com 1.173 ah;.nos, seguido 
do Grupo Escolar Mancio Ribeiro, com 1.150, do 
Grupo Escolar Padre Luiz Gonzaga, com 944 e do 
Grupo Escolar Pinheiro Junior, com 395 . 
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GTupo Escolar Mcincio R ibeiro 

Os institutos eram Santa Teresinha e Jose de 
Anchieta e o externato Santo AntOnio. 

0 ensino supletivo, sob a orientac;ao e admi
nistrac;ao dos padres Barnabitas, da Prelazia do 
Guama, atraves do Servic;o de Escolas Radiofonicas 
do Movimento de Educac;ao de Base, em convenio 
com os governos federal e estadual, em 1968, pro
feriu aulas em 101 escolas para 1.055 alunos. 

Ensino Media 

EM 1969, o ensino medio era ministrado por 
38 profess6res, a 935 alunos matriculados no inicio 
do ano letivo, nas duas unidades escolares, ambas 
particulares: Instituto Santa Teresinha, que man
tern, alem do curso ginasial, o normal e o tecnico 
comercial e Ginasio Professor Paixao, pertencente 
a Campanha de Educandarios Gratuitos. 

Ravia, ainda, 3 cursos avulsos: Seminario 
Sacerdotal Santo Alexandre- Sauli, com 32 alunos e 
6 professores ; Noviciado Santa Teresinha, com 11 
alunos e 2 professores e Escola de Artes e Oficios 
Artisticos, com 8 estudantes e 1 professor. 

Outros Cursos 

0 ENSINO elementar contava com 4 cursos ex
tras: Servic;o Social da Industria - SESI, Escola 
de Musica Santa Cecilia e duas escolas de datilo
grafia, com urn total de 70 alunos e 9 professores. 

0 SESI com 6 mestras e 38 educandos, mantem 
os cursos de artes plasticas, arte culinaria, corte e 
costura. 
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0 tttt'os aspectos culturais 

A BIBLIOTECA Publica Municipal de Castro e Sou
sa possui acervo de 3.246 volumes; o Jornal Caete, 
semanal, tira 500 exemplares; a Radio Educadora 
de Braganc;a Ltda., ZYE-22 - emite na frequencia 
de 2. 480 kc/ s - em ondas medias e ZYE-23 - fre
quencia de 4.945 kc/ s - em ondas tropicais; fun
dada em 1960. 

As seis associac;6es culturais, recreativas e des
portivas sao: Braganc;a Esporte Clube, a mais an
tiga, data de 1917 e possui maior numero de s6cios, 
no total de 105; Time-Negra Esporte Clube ; Gremio 
Musical Naseazeno Ferreira; Paroquial Esporte Clu
be; Associac;ao Recreativa e Cultural Nove Bal6es ; 
Associagao Estudantil Bragantina. Citam-se, ainda 
o Lions Club e o Rotary Club. 

Funcionam 2 livrarias e 1 tipografia. 
Dentre as festas tradicionais, contam-se: o car

naval, as festas juninas e natalinas e o Cirio de 
Nossa Senhora de Nazare. Destaca-se a festa de 
Sao Benedito, realizada de 18 a 26 de dezembro, 
tendo como atrativo a "Marujada" (folclore) . 

Encontram-se no Municipio os seguintes monu
mentos hist6ricos: herma de Augusto Montenegro, 
na praga do mesmo nome; busto de Alvaro de Sousa, 
fundador da cidade, em Vila Cuera e urn obelisco, 
em marmore, na pra<;a Major Batista . 

Existe, ainda, o cinema Olimpia, com 460 lu
gares . 

Sede d o B ispado 
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Vista da ci dade 

ASPECTOS SOCIAlS 

Visao da Cidade 
BRAGAN<;A esta edificada a margem esquerda do 
rio Caete, a 25 quil6metros do oceano Atlantica. 
Conta com 70 logradouros publicos, dos quais 15 pa
vimentados, 33 beneficiados com iluminagao publica, 
28 com iluminagao domiciliar, 25 com abastecimento 
de agua e 5 com arborizagao. Havia 466 Iigag6es 
domiciliares e 3 . 974 prectios. 

Dos 70 logradouros publicos, 20 eram ruas , 7 
pragas, 33 travessas, 1 parque, 2 j ardins, 5 praias e 
2 outros. 

Algumas particularidades podem ser ressalta
das, como a Ponte Sapucaia, em concreto, com 200 
metros de comprimento, sabre o rio Caete; os bair
ros, com nomes caracteristicos - Aldeia, Ora Bolas, 
Alegre, Cereja, Perpetuo Socorro e Riozinho; os ba
nhos de igarape, de agua limpida e fria (Chumucui, 
Patronato e Ferreira) . 

Dentre as vias publicas, citam-se : pragas -
Marechal Deodoro, Major Batista, Bandeira, Sao Be
nedito, Silva Santos, Augusto Montenegro e Repu
blica ; avenidas - Marechal Floriano Peixoto, Barao 
do Rio Branco e Augusto Montenegro - ruas -
Visconde do Rio Branco, General Gurjao, Justo 
Chermont. Treze de Maio e Joao Alfredo; travessas 
- Joao XXIII, Serzedelo Correia, Senador Jose Pi
nheiro, Vigario Mota e C6nego Miguel. 
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Assistencia Medic o-R ospitalar 

0 MuNICiPIO de Bragan\;a disp6e de urn hospital 
de clinica geral - Santo Antonio Maria Zacaria, 
com 30 leitos e uma maternidade - Nossa Senhora 
da Divina Providi'mcia, com 18. Existe, ainda, urn 
p6sto de saude. 

Atendem profissionalmente a popula9a0 4 me
dicos, 8 enfermeiros e 3 dentistas. Ha 4 farmacias . 

Religiao 

Os BRAGANTINos contam com 7 templos na cidade, 
sendo 4 do culto cat6lico e 3 do protestantismo. 

0 Municipio e sede da Prelazia do Guama, 
citando-se os seguintes templos do catolicismo: Ma
triz de Nossa Senhora do Rosario, Igreja de Sao Be
nedito e capelas do Sagrado Corar;ao de Jesus e de 
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. 

As 3 igrejas protestantes: Batista, Assembleia de 
Deus e Adventista . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVO 
E POLITICOS 

Finan[aS Pziblicas 

A RECEITA federal , em 1968, alcan\;OU NCr$ 92 ,6 
milhares, a estadual NCr$ 426,6 milhares e a muni
cipal NCr$ 602,6 milhares. A despesa da Prefeitura, 
no mesmo ano, ficou em NCr$ 554,5 milhares . 

0 orgamento municipal para 1970 preve r eceita 
de NCr$ 750,0 milhares e fixa igual despesa. 

A Coletoria Federal arrecada tambem nos mu
nicipios de Augusto Correa e Viseu. 

Representa[ao Politica 

A AssEMBLEIA Legislativa de Braganga conta 
com 11 vereadores. 

Estavam inscritos, ate 31 de dezembro de 1969, 
22. 480 elei tores. 
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FONTES 

As !nforma96es d!vulgadas neste trabalho foram, n a sua 
ma!or!a, fornecidas pelo Agente de Estatlst!ca de Bragan9a, 
Benjam!m Martins Belem. 

Utll!zados, tambem, dados dos arquivos de documenta<;ao 
mun!c!pal do mE, de diversos 6rgaos do sistema estat!st!co 
ilacional e da 1.a ediQao cla monografia. 

Esta publicat;:ao taz paTte da serie de monografias municipals 
OJ"ganizada pelo Departamento de Divulgat;:ao Estatistica do 
Instituto Bras'ileiro de Estattstica. A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolut;: ii.o hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma t entativa no sentido de sintetizar, com adequada siste
marizat;:ao, elementos esparsos em diferentes documentos. 
Ocorrem, em alguns casos, divergencias de opiniii.o, comuns 
em assuntos dessa natureza, nii.o sendo raros os equivocos 
e contradit;:6es verijicados nas pr6prias jontes de pesquisa. Por 
isso, o IBE acol heria com o maior interesse qualquer colabora-
9ii.O, especialmente de historiadores e ge6grajos. 
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COLE~';\ 0 UE il l ONOG IUF IAS 

s.a s€!ric A 

400 - Urug uaian a . RS . 
401 - Sao J ose clos Campos. 

SP. 
402 - Arapongas. PR. 
403 - Ouro Preto . MG (2" 

eel. ) 
404 - Botucatu. SP (2° eel.) 
405 - Cachociro clo Itapemi 

ri m . ES (2° eel.) 
406 - Paranavai. PR. 
407 Nova Fribur~o. RJ 12• 

eel .) 
408 - Florian6po lis. SC 

(3.• eel. ) 
409 - An:\po lis, GO (3" eel .) 
410 - Limeira . S P . 
41 I - Itaperu na. RJ. 
4 12 - M<>capa, AP. 
413- Recife . PE 13.a eel .) 
414 - Vali nhos. SP. 
4 15 - Porecatu. PR. 
4 16 - Olinda. PE. 
417 - Boa Vista. PR. 
418 - Canoas. RS . 
4 19 - Porto Vel h a. RO. 
420 - Palma res. PE 12.a eel. ) 
421 - Snnto Ang e lo. RS (2• 

eel.) 
422 - TaubatC. S P . 
423 - Tlrade ntes. MG . 
424 - Be lo Horizonte. MG 

(2.• eel. i 
ViGOSa. AI. 
G~nuaru. PE ( 2.u 
M ari ll rt. SP (3" 

425 
426 -
427 
428 - S1\o Sebastiao cl o 

eel. J 
e el . i 
Al to. 

429 
430 
43 1 
432 

433 

RJ. 
Sao Leopolclo. RS . 
Ilheus. BA rzn eel 
I tapipoca. CE 
Ba rbacenu. l\1G 
eel.) 

( 2R 

Ponta G rossa. PR t3• 
eel. ) 

434- Camet:\. PA 12• eel.) 
435 - PiOi. l\IG. 
436 - Vit6ria cia Conquista , 

BA (2a eel.) 
437 - Itabuna. B A (3ft eel.) 
438 - L a nclrina. PR. 
439 - Tupa. SP (2." eel .) 
440- Catu. BA. 
441 - Niter6i. RJ . 
442 - Ang ra clos Reis. RJ (2" 

eel.) 
443 - Santo Anclre . SP. 
444 - Sorocaba. SP (3• eel. ) 
445 - AmGatuba. SP 
446 - Duque ele Caxlns. R J . 
44 7 Fe ira cl e Santana. B A 

(2° eel.) 
448 - Blu m enau. SC 12ft eel . ) 
44Y - Sao Lui z Gonzaga, RS . 
450 - J aboatiw. PE (2ft e d .) 
451 Vassouras . RJ 12.a ed.) 
452 Araraquara. SP 1 2.n ed. J 

Cam po Grande. MT. 
Sete Lngons. MG . 
P et r6po lis, RJ (3• eel. ) 
Ca m pos. RJ (3.• cd. J 
Pu lm eira dos indios . AL 
(2.• eel. i 

453 -
454 -
455 
456 
457 

458 Campos do J oreliio. SP 
459 - T eres ina. PI. 
460 - Ara:;uari .. MG. 
46 1 - ViGosa. MG 1 2." eel.) 
462 Ub e ra ba. MG (2ft ed . ) 
463 Jun elia i. SP. 
464 - S:> n ta re m. PA 12 • eel. ) 
465 - Pa lmi ta l. SP. 
466 - Cataneluva. SP . 
467 - J equie . BA (2° e ct .) 
468 - Sao LourenGO. MG (2.• 

ed .) 
469 - - Joao Pessoa. PB ,2.a 

ed.) 
470 - Brng anGa. PA (2.• ed. ). 

Aca bou -se etc imprim:ir. no Serv ic,:o Grd jico cia Funda(:ii o 
I BGE . a.os vinte c ci nco d'ias do mt!s cle j unho de 11dl 1/0t'Cce n 
tos c se tc11 ta. - 2892 




