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COLE<;iiO DE 
MONOGRAFIA S 
N." 508 

-SAO 
MANUEL~ 

Sdo Paulo 
ASPECTOS FiSICOS • A rea: 876 km>; aLtitucle cla secle: 

677 m; tempemtums em •c: m<i
xi?na, 33; tninitna, 6,· precipita~iio 
pluviometrica anual: 1.100 mm. 

POPULA!;iiO . 

ECONOMIA . 

C ULTURA @ 

URBANI ZA!;AO • 

28.043 habitantes ( Censo D emo
gT<ijico cle 1970); clensiclacle cle
mograjica: 32 habitantes por 
quil{nnetro quadrado. 

44 estabelecimentos inclustriais. 
190 comeTciais vaTejistas, 650 
im6veis rurais (INCRA); 8 agen
cias bctnc<irias e 1 da Caixa 
Econ6mica Estadua l. 

62 unidades escolar es d e ensino 
pTi?nli.rio cotnutn. 5 cle ensino 
supletivo, 5 estabelecimentos d e 
ensino 1n8d io, 1 setnincirio; 4 bi
btiotecas, 1 museu, 2 livmrias, 
2 tipograjias, 1 jornal, 1 estat;:iio 
mdioclitusora, 1 t6rre de t elevi
siio; 3 cinentas ; 1 associa9do 
cultttral, 8 espoTtivo- Tecreativas 
e 2 cle seTvit;:os. 

80 nws, 5 aveniclas, 7 pmt;:as, 
1 jaTclim ; 3. 000 pTedios, 2. 750 
ligat;:6es eletricas domiciliares, 
467 apa,-elhos telef6nicos; 3 ho
t8is, 1 penscio, 3 restaurantes, 
58 bares e botequin s. 

SAODE e 1 hospital com 132 leitos, 1 pas
to de sCLticle . 1 7Jronto -socorro : 
1 centro de puericultura; 7 
m edicos, 10 d entistas, 7 jar
maceuticos, 5 en termeiros; 9 
t anndcias e drogarias. 

VEiCULOS e R egistmdos na Prejeitura M u 
nicipa l em 1969 - 573 autom6-
veis e jipes, 67 6nibus, 458 cami
nh6es, 10 camionetas, 25 " pick
ups" ott fttTg6es e 214 veiculos 
ncio especijicados . 

OR<;AMENTO e pam 1971 - Teceita p,-evista e 
despesa fixada: 2,7 milh6es d e 
cntzeiros. 

POLiTICA e 11 veTeadoTes. 

1 



__ ASPECTOS 
HIST6RICOS 

PR6xrMo ao rio Tiet e - via de penetragao dos ban
deirantes que iam em busca das riquezas de Mato 
Grosso e Goias - Sao Manuel estava n a rota das 
caravanas de pioneiros que, p or volta de 1847 ou 
1848, em seus pousos para descanso edificaram suas 
palhogas e organizaram as primeiras culturas locais. 

A ideia de form ar um povoado partiu de Manuel 
Gomes Faria, proprietario de vasta area n a regiao . 
Para tanto reuniu diversos colonos, aos quais doou 
29 alqueires de t erras n o local denominado Agua 
Clara, para que ai se instalasse um arraial, da t ando 
as escrituras de 19 de abril de 1870 . 0 fundador 
exigia apen as que se erguesse uma capela em ho
men agem a Sao Manuel. 

A 2 de fevereiro de 1871, aquelas t er ras for am 
permutadas por out r as situadas no bairro do Para i
so ou do Tavares, onde se in st alou o povoado pas
sando a ch amar -se Sao Manuel do Paraiso. 

0 pouso primi tive cedeu lugar a fazendas ca
feeiras, cuj as grandes plantag6es trouxeram a Sao 
Manuel a riqueza basica de sua est rutura economi
ca. Muito cont r ibuiram para isso os imigrantes por 
t ugueses, ita lianos e espanh6is. As propriedades 
agricolas tornaram -se modelares , desenvolveram-se 
o comercio, a industria e a vida social . 

Hoje, o antigo pouso de tropeiros, e uma cidade 
progressista e um dos maiores t r oncos rodoviarios 
paulist a. 

Biografia do fundador de Sao Manuel 
MANUEL Gomes Fa ria n asceu em Camanducaia , 
Estado de Minas Gerais, a 4 de outubro de 1780 . 
Filho de J esuino de Faria e D .a Messias Gomes, com
partilhou com seus p ais da administragao da fazen 
da que possuiam n aquele Municipio, onde fez seus 
primeiros estudos com professor particula r . 

J, os vinte anos alistou-se no Exercito Imperial 
como voluntario, t endo seguido para Ouro Preto , 
en t ao capital de Minas Gerais. Ap6s tres anos de 
permanencia no Exercito foi promovido ao posto de 
alferes, tendo-se desligado em principios de 1804. 
Foi casado com D . Ca rolina Lopes Pedroso e em 
segundas n upcias com D . Ana Scapelli. 

Em 1845 recebeu da Coroa Portuguesa, por in
t ermedio do Imperador, uma sesm aria em regiao 
limit rofe de Botucatu, inst alando ali a fazenda 
Monte Bela e, posteriormente, formando as fazen 
das Redeugao, Igualdade e Ba ranhao. Em 1870 de 
marcou os limites do patrimonio de Sao Manuel, 
den t ro de parte das terras de sua propriedade, que 
se tran sformou m ais tarde, n o a tual Municipio. Ma
nuel Gomes de Faria faleceu em 1888, com 108 an os 
de idade. 
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Paco Municipal 

Forma~iio Administrat iva 
0 DrSTRITO foi criado pela Lei Provincial n ° 51 , de 
7 de abril de 1880, com a denomina<;ao de Sao Ma
nuel do Pa raiso . 

A Lei !Jrovincia l n.0 26, de 10 de m ar <;o de 1885 , 
criou o Municipio de Sao Manuel do Paraiso, com 
territ6rio desmembrado do de Botucatu . A instala
<;ao verificou-se em 4 de junho de 1887 . 

For efeito da Lei municipal n .o 57 , de 10 de 
m a io de 1889, a sede municipal foi elevada a cate
goria de cidade. 

De ac6rdo com a divisao administra tiva do Bra
sil, de 1911 , o Municipio compunha-se de tres dis
tritos : Sao Manuel do Paraiso, A:;Jar ecida de Agua 
de Rosa e Igara<;u. 

Nos qua dros de apura<; ao do Recenseamento Ge
ral de 1920, aparece com os clistritos de Sao Ma
nuel do Pa ra iso, Igara<;u , Aparecida e Arei6polis. 

Segundo a divisao administrat iva do Brasil, de 
1933 , o Municipio passou a denominar-se Sao Ma
nuel e permaneceu com 4 distri tos. 
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Ap6s varias reformulac6es administrativas, che
gou ao Censo de 1950 con~ os distritos de Sao Ma
nuel, Agua da Rosa, Arei6polis e Pratania. 

No Censo de 1960, apresentou-se com 3 distritos: 
Sao Manuel (sede) , Pratania e Aparecida de Sao 
Manuel (ex-Agua da Rosa). Esta composi<;ao ainda 
permanece . 

Formac;ao Judiciaria 
A CoMARCA foi criada pela Lei estadual n.o 80, de 
25 de ag6sto de 1892. A instalagao ocorreu em outu
bro do mesmo ana . 

E Comarca de 2.a entrancia, abrangendo sua ju
risdi<;ao Sao Manuel e Arei6polis. 

Militam no foro local 10 advogados. 

ASPECTOS 
F iS/COS -----------:::=---

0 MuNrciPro, com area de 876 km", limita-se ao 
Norte com os de Igara<;u do Tiete, Barra Bonita, Mi
neiros do Tiete e Dais C6rregos; ao Sul e a Leste , 
com Botucatu ; a Oeste com Arei6polis e Leng6is 
Paulista . 

Goza de clima temperado, sendo as chuvas mais 
freqtientes nos meses de outubro a fevereiro . Em 
1970 apresentou as seguintes temperaturas extre
mas: maxima de 33°C e minima de 6. A precipi
tagao pluviometrica totalizou 1 .100 mm. 

Situado sobre urn dos contrafortes da serra de 
Botucatu tern como principal acidente o rio Tiete 
em suas fronteiras; o oraqua e o Araquara Mirim, 
que vao desaguar no Tiete; o rio Paraiso, que nas
ce nas proximidades da cidade e vai se langar no r io 
dos Leng6is. 

Sao as seguintes as coordenadas geograticas da 
cidade: 22°44'00" de latitude Sul e 48°34'06" de 
longitude W . Gr. Dista 221 km em linha reta da 
capital paulista, rumo ONO e esta localizada a 677 m 
de alti tude. 
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__ ASPECTOS 
DEMOGR.AFJCOS ______ _ 

Sii.o MANUEL por ocasiao do Censo de 1960 contava 
com uma populac;ao de 28.941 h abitantes. Na zona 
rural estavam concentrados 6,7 % dos h abitantes. 

A populac;ao r ecenseada em 1970 foi de 28.043 
h abitantes, passando a densidade demografica de 
33 para 32 h abitantes por quil6metro quadrado. 

Quanta a populac;ao r esidente foram apuradas 
27.417 pessoas (14 . 056 homens), das quais 13.797 
est ava m n a zon a urbana. 

Existiam 5 . 633 domicilios ocupados, por ocasiao 
do Censo. 

Registro Civil 
EM 1970, o Registro Civil ac usou 871 nascimentos 
(725 n ascidos vivos), 124 de anos anteriores; 235 
6bitos em geral C74 menores de 1 ano); 252 casa 
men tos . 

__ ATIVIDADES 
ECON6MICAS _____________ _ 

SA.o MANUEL vem sofr endo t r an sfonnac;6es em suas 
bases econ 6micas. Aos ca fezais que foram duran te 
muitos anos o susten tacula de sua riqueza, junta
r am-se os canaviais que h oje r epresentam grande 
parte da agricultura do Municipio. E agora , de con
fo rmidade com a Lei n .o 701 , de 3 de maio de 1970, a 
Prefeit ura en t re outras medidas, doara t errenos 
para industrias que ali desejem se inst alar em defi 
nitivo. Assim m ais uma vez se modificara o panora 
ma econ6mico municipal . 

Predio da CEAGESP 



Industria de Transformaqiio 
A INDUSTRIA de transformagao, em Sao Manuel, terr_ 
sua maior expressao no genera de produtos alimen
tares, destacando-se a industrializagao da cana-de
agucar e beneficiamento de cafe e cereais. 

Merece referen cia, tambem, o genera de textil , 
com a fabricagao de sacarias e fios de algodao. 

Foram registrados, em 1965, 42 estabelecimen
tos , com 757 pessoas ocupadas e uma produgao que 
se elevou a Cr$ 8, 7 milh6es . 

Em 1969 existiam 44 estabelecimentos industriais, 
sendo 5 de minerais nao metalicos, 1 de metalurgica. 
3 de madeira, 3 de mobiliario, 2 de textil, 2 de ves
tuario, calgado e artefatos de tecidos, 23 de produ
tos alimentares, 4 de bebidas e 1 de editorial e gra
fica . 

A fabricagao do agucar teve o seguinte rendi
men to nas safras 1966-69: 

400 

30 0 

2 00 

I 0 0 

0 

SAFRAS 

1966/67 
1967/68 
1968/69 

SA COS 
(60 k g) 
288. 909 
288.100 
343.277 

PRODU~AO DE A~UCAR 
Md soc o s de 60kg 

1964/65 65/66 66/67 67/68 68/69 

0 alcool, no mesmo espago de t empo, teve a 
seguinte produgao: 
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SAFRAS 
1966/67 
1967/68 
1968/69 

LITROS 
3.891. 570 
3. 073.800 
2. 784.900 



Gado Abatido 
FORAM abatidos, em 1969, 1.106 bovinos, 1.527 suinos 
e 85 ovinos, resultando 383,2 toneladas de produtos, 
no valor de Cr$ 882,8 milhares. 0 destaque coube 
a carne verde de bovina com 219,0 toneladas e 63,6 % 
do valor seguido pelo toucinho fresco, com 56,8 t e 
14,8% , e a carne verde de suino, com 45,7 t e 12,3 % . 
Os 9,3 restantes foram cobertos pela carne verde 
de caprino, salsicharia e granel, carnes verde e seca 
de bovina, peles seca de caprino e salgada de suino, 
miudos frescos de suinos. 

Agropecuciria 
0 CAFE, mala propulsora do progresso de Sao Ma
nuel, chegou a 28 milh6es de pes em 1927 . Atual
mente com uma cultura de 11 milh6es vai cedendo 
lugar a outro produto que se avulta - a cana-de
agucar. 

A produgao exportavel de cafe no Municipio 
teve a seguinte movimentagao de registro, por safra: 

SAFRAS 

1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 

SAC OS 
(60 k g ) 

112 . 697 
202.392 

67 . 269 
119 .997 
53. 600 

Os numeros consignados na tabela a seguir, 
mostram a participagao, na economia do Municipio, 
em 1969, de diversas culturas agricolas. 

PllODUgAO 
PROD UTOS 

Quantidadc Valor 
(t) (Cr$ 1000) 

Cana-d e-a~i1Car ... . .. . . . . 350 000 6 300 

::I Iil ho .. . ........ . . . 4 500 525 
Algodiio . :324 151 
Feijao . 260 145 
Arroz . .. .. . . .. . . 360 120 

Pres tam assistencia tecnica aos la vradores, 13 
agr6nomos. 0 INCRA Gadastrou, em 1970, 650 pro
priedades rurais. 
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PECUARIA 

Principais rebanhos - 1969 

Mil cobe~os [] . Bovinos 
20 • su:n os 

15 II Muor es 

10 D Equinos 

[ill] Ou tr os 

5 

0 

A populac;ao pecuana, em 1969, era de 24.983 
cabec;as, no valor de Cr$ 4,2 milh6es. Desses totais, 
os bovinos participavam com cerca de 16.650 cabec;a~ 
e 81 ,1% do valor. 

As rac;as preferidas sao zebu e nelore para o 
corte, e a holandesa, para a prodw;ao do leite que 
alcanc;ou, naquele ano, 1 milhao e 300 mil litros, no 
valor de Cr$ 351,0 milhares. 

As aves existentes somavam 10 .500 cabec;as, no 
valor de Cr$ 35,7 milhares e a produc;ao de ovos 
atingiu 70 mil duzias, valendo Cr$ 102,0 milhares . 

Funcionam, no Municipio, a Casa da Lavoura, 
a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Sao 
Manuel, a Companhia de Entrepostos, Armazens 
Gerais do Estado de Sao P aulo CCEAGESP) , Dele
gacia Regional da Federac;ao da Agricultura do Es
tado de Sao Paulo (FAESP) e RegHio Conservacio
nista do Solo. 

Os pecuaristas contam com a assistencia tecni
ca de 3 veterinaries. 

Realizou-se entre 5 e 12 de julho de 1970, a 
1.a Feira Agropecuaria de Sao Manuel. 
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Comercio e Bancos 
0 COMERCIO local e representado por 190 estabeleci
mentos do comercio varejista. 

A rede bancaria, em 1969, era composta pelas 
agencias dos seguintes estabelecimentos de credito: 

Banco do Brasil S . A. ; 
Banco Brasileiro de Descontos S. A. ; 
Banco Brasul de Sao Paulo S.A. ; 
Banco Comercial do Estado de S. Paulo S.A.; 
Banco Comercio e Industria des. Paulo S.A.; 
Banco do Estado de Sao Paulo S .A.; 
Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A.; 
Uniao de Ban cos Brasileiros S. A. 

Funciona, ainda, uma agencia da Caixa Eco
nomica Estadual . 

0 movimento bancario, em 31 de dezembro de 
1968, apresentou os seguintes saldos, em milhares de 
cruzeiros: caixa, 774; emprestimos, 15.316; deposi 
tos a vista e a curto prazo, 7 . 391; depositos a me
dia prazo, 519. 

Em 1970, a Camara de Compensa\;ao movimen
tou 313.010 cheques, no valor total de Cr$ 104,8 mi
lhoes e o mectio unitario de Cr$ 334,73. 

C ooperativas 
ExrsTEM, em Sao Manuel, duas cooperativas de con
sumo e 1 de produgao. 

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Sao 
Manuel foi fundada em 5 de maio de 1960. Conta 
com 485 socios e possui gran des armazens. 

Prestac;iio de Servic;os 
ENTRE os estabelecimentos de prestagao de servi
\;OS estao 3 restaurantes, 58 bares e botequins, 15 
sal6es de barbeiros, 5 de cabeleireiros de senhoras. 

Como meios de hospedagem contam-se 3 hoteis: 
o Paulista, com 3 apartamentos e 19 quartos , o Co
mercia!, com 21 quartos e o Hotel Municipal, re 
centemente ina ugurado, com 7 andares e 35 apar
tamentos. A Pensao Lider dispoe de 14 quartos. 

T ransportes 
FERRovrARIO - A Estrada de Ferro Sorocabana 
atraves do ramal de Bauru, serve ao Municipio com 
esta\;6es em Toledo, Igualdade, Sao Manuel e Ro
drigues Alves. 

Gastam-se 1 hora e 30 minutos ate Lengois 
Paulista ; a Botucatu, 55 minutos e a Capital Es
tadual , 7 horas e 30 minutos. 

9 



Rodoviario - 0 Munici!)io e servido pelas es
tradas estaduais Marechal Rondon, rodovia J au
Avare, e Sao Manuel- Piracicaba, passando por San
ta Maria da Serra, t6das asfaltadas, alem de 800 km 
de estradas municipais. 

Para as capitais federal e estadual e sedes mu
nicipais mais pr6ximas gastam-se em media: 

Brasilia-DF, 15 horas e 56 minutos; 
Sao Paulo, 4 horas e 30 minutos, pela rodovia 

Marechal Rondon ; 
Arei6polis, 18 minutos ; 
Botucatu, 54 minutos; 
Igaragu do Tiete, 26 minutos; 
Dois C6rregos, 1 hora e 12 minutos; 
Leng6is Paulista, 1 hora e 2 minutos; 
Barra Bonita, 28 minutos; 
Mineiros do Tiete, 1 hora e 4 minutos. 

Estavam registrados, na Prefeitura local , em 
1969, 573 autom6veis e jipes, 25 "pick-ups" ou fur
goes, 67 6nibus, 10 camionetas, 458 caminh6es e 214 
outros veiculos. 

Aereo - Ha, em Sao Manuel, urn aeroporto com 
pista asfaltada. Nao e servido por linha regular de 
avia<;ao . 
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Comunicaqoes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telf:'~grafos dis
poe de uma esta<;ao-telegrafica na sede e a Compa
nhia Telefonica Brasileira mantem um servi<;o atra
ves de 467 aparelhos instalados. 

Existem uma r adioemissora, a Radio Clube de 
Sao Manuel, prefixo PRI-6, irradiando em ondas 
medias desde 30 de julho de 1939 e uma torre de t ele
visao . 

~- --- ASPECTOS 
CULTURAl$ ________ _ 

E nsino Primcirio 
0 CENso Escolar de 1964 apontou um total de 5.659 
criangas de 7 a 14 anos das quais 3. 567 frequenta 
vam escola , o que dava um indice de escolaridade 
de 63,0% para t odo o Municipio. Nas areas urbana 
e suburban a esse percentual subia a 77,8%, com 
1 . 694 criangas frequentando escola; n a area rural 
descia a 53,8 % com 1. 873 crian gas estudando. 

0 en.sino primario comum contava com 62 uni 
dades escola res nas quais lecionavam 129 professo
res e matricularam-se, em 1971, 3. 306 alunos. 

Ensino Supletivo 
PARA o en sino supletivo existiam 5 unidades es
colares, com 5 professores e 160 alunos matricula
dos , no mesmo ana de 1971. 

Grupo Escolar Dr. Augusto Reis 



Vista parcial d l c·dcde 
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Ensino Media 
ENTRE os estabelecimentos de ensino media desta 
ca-se o Instituto de Educagiio Estadual DT. Manuel 
Jose Chaves, oficializado em 1945, que mantem os 
cursos ginasial, colegial e normal . 

Tendo iniciado suas atividades em 192.7, foi 
instalado em sede propria em principios de 1931, 
com o nome de 1.a Escola Normal Livre de Sao Ma
nuel. Em 5 de junho de 1945, par f6rga do Deere
to-lei numero 14. 765 , foi criada a Escola Normal 
Oficial, comegando a funcionar em 21 de ag6sto do 
mesmo a na. Pelo Decreta n .o 16.321, de 16 de novem
bro do ana seguinte, recebeu a denominagao de 
Dr. Manuel Jose Chaves, a antiga Escola Normal e 
Ginasio Estadual Sao Manuel. A Lei n.o 927, de 26 
de dezembro de 1950, determinou que funcionasse 
como Colegio, o Ginasio Estadual Sao Manuel. 

Em 1971 estavam matriculados nos tres cursos, 
1. 356 alunos. 0 corpo docente era constituido de 
45 profess6res. 

Outros estabelecimentos de ensino media: 

Gincisio Estadual ProtessoT WalteT Carrer , com 
236 alunos e 16 profess6res; 

Colegio T ecnico Agricola Estadual Dona Sebas
tiana de Banos, com os cursos colegial e ginasial , 
19 profess6res e 410 alunos: 

Colegio Comercial Municipal PTOjessoT CaTlos 
Bon, com 153 a lunos € 12 profess6res; 

SeminciTio Santa TeTesinha - a pedra funda
mental da construgao do Seminario Maior foi langa
da solenemente em 6 de janeiro de 1944, sob a ben
gao protetora do bispo Dam Luis Maria de Sant' Ana 
Em janeiro de 1947 chegavam os primeiros seis cle
rigos, vindos de Rio do oeste-SC. Destes, cinco al 
cangaram o sacerd6cio em 1951. Surgiram novas or
denag6es existindo atualmente no Brasil 40 padres 
da Consolata. Todos receberam pelo menos uma 
par te de sua formagao naquele Seminario. 

Em 1960 ordenaram-se OS tres ultimos padres 
que completavam seus estudos naquela casa . 

Hoj e o Seminario continua preparando os fu
turos candidatos ao sacerd6cio no segundo ciclo de 
estudos. Em 1971 eram 16 os seminaristas e 6 os 
profess6res. 

Cursos Avulsos 
ENTRE outros cursos estao os de datilografia, trato
rista , corte e costura, bordados e flares , onde se 
acham matriculados 212 alunos. 
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A CAMARA Municipal de Sao Manuel, atraves da Lei 
numero 221, de 29 de maio de 1954, adotou o brasac 
de armas da Cidade e Municipio, ideado par Al 
cides Ortolan, descri to e j ustificado pel a seguin
te forma: 

Descrigao Heraldica: Escudo redondo por
tugues; 

Esquartelado : 1.0 de azul, com uma cruz azul 
romana trilobada, de prata; 
2.0 de prata, com urn archote de aura, em
punhado p01· milo viril, de sua cor; 
3° de prata, com urn pe d'e cate de. sua cor, 
frutificado de vermelho; 
4° de vennelho, com urn arado de ouro . 

Coroa Mural, lam·ada, de ouro, privativa das 
rnunicipalidades de quatro t orres e portas, 
ao seu centro, sobreposto urn escudete de 
prctta com urna palma ao natural. 

Suportes: ci esquerda um ramo de cana-de-agu
cw· e c:i direita um de care, tudo ao natural. 

Divisa " Ad rnaiora quoti die", de prata, num lis 
te l de vennelho. 

Justifica tiva: 0 escudo r edondo, tambem co
nhecido· como portugues ou hispanico, foi escolhido 
para acompanh ar o tipo ja tradicional para quase 
t6das as cidades nao s6 de Sao Paulo , como de ou
tros pontes do Brasil, fili ando-se, assin1, as origens 
de nossa formac;ao iberica colonial . 
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A cruz de prata no 1° quartel, simboliza a fe 
crista dos saomanuelenses, sempre firmes em sua 
crenga r eligiosa, atestando tambem os inumeros 
templos e casas de caridade levantadas na cidade. 
0 azul do campo, lembra o nosso ceu brasileiro e 
tambem as esperangas de todos numa vida celes
tial e num futuro melhor. 

0 archote empunhado por m ao viril , no 2.0 quar
tel simbolo heraJdico do saber , das luzes e do pro
gresso, evoca nossas escolas, n ossa atividade espi
ritual e os altos ideais dos saomanuelenses n o amor 
a sua terra; e a pureza de seus sentimentos, no 
bra nco de prata do campo deste quartel. 

um pe de cafe, no campo de prata do 3.0 quar
tel, caracteriza o elemento basico da agricultura e 
do povoamento de Sao Manuel. Gragas ao cafe, o 
municipio ocupa posigao de dest aque no conjunto 
dos grandes centros do Estado de Sao Paulo. 0 ara
do de ouro sabre o vermelho do 4.0 quartel enobrece 
o trabalho sublime e dignificante da agricultura, 
que constitui a gr andeza do municipio, com a exce
lencia de suas terras ferteis e dadivosas, que atrai
ram seus primeiros colonizadores e entusiasmam 
seus atuais habitantes. 0 campo vermelho lembra 
a fib ra dos seus povoadores iniciais, membros das 
caravanas h er6icas dos Bandeirantes, que, singrando 
o Rio Tiete rumo a Mato Grosso, por aqui ficaram. 
:Esses desbravadores souberam lutar com den6do e 
preparar para seus descendentes e seguidores, com 
o vermelho do seu sangue den·amado em lutas con
tinuas, o caminho que levou Sao Manuel a situagao 
dos dias de hoj e. A Coroa mural e a mesma da sim
bologia heraldica luso-brasileira, r elembrando com 
o seu escudete, com uma palma, o orago da cidade 
de Sao Manuel, martirizado em testemunho de sna 
fe. A palma e o simbolo do martirio cristao. 

Nos supor tes, os ramos de cana-de-ag11car e de 
cafe assinalam os produtos agricolas qne mais tem 
cooper ado para a riqueza do municipio . 

A divisa "Ad maiora quotidie" (Cada dia m aiorl 
traduz a evolugao e o progresso do municipio, con
citando os saomanuelenses a trabalhar cada vez 
ma is para o engrandecimento de sua terra, para a 
gloria de Sao Pa ulo e para a da patria comum, o 
nosso Brasil. 
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Bibliotecas e Museu 
Siio MANUEL possui quatro bibliotecas : a Dr. Fran
cisco Camara, com acervo de 6 . 000 volumes, man
tida pela Prefeitura Municipal; a do Instituto de 
Educac;;ao Dr. Manuel Jose Chaves, com 4.500; a do 
Colegio Tecnico Agricola Estadual Dona Sebastiana 
de Barros, com 3 . 000 val umes; e a do Semimirio 
Santa Teresinha, com 2. 000. 

0 Museu Hist6rico Geografico e Pedag6gico Pa
dre Manuel da Nobrega, doado pelo Governo do 
Estado de Sao Paulo, foi oficialmente inaugurado 
em 23 de janeiro de 1971. 

Cinemas e Associaqoes 
Os CINEMAS sao em numero de tres: 0 Sao Manuel, 
com capacidade para 1. 200 espectadores, o Para to
dos, para 700 e o Paroquial, para 300. 

As associac;;6es, em numero de 11, assim se dis
tribuem, conforme a finalidade: cultural - Socie
dade Filarm6nica Sao Manuelense; desportivas -
Associac;;ao Atletica Sao Manuelense, a mais antiga, 
datando de 1919, com 1.000 associados, Clube Bo
ch6filo Orlando Morateli e o America Futebol Clu
be; desportivo-recreativa - Sao Manuel Tenis Clu
be, com 1.000 s6cios; recreativas - Sao Manuel Fis
ma Clube, Clube Recreativo de Sao Manuel, Clube 
Caga e Pesca Agua Nova e Rancho Sao Pedro, tam
bern de cac;;a e pesca; de servic;;os -o Lions Club e 
o Rotary Clube. 

I mprensa Period ica 
CIRCULA, semanalmente, o jornal 0 Tempo com ti
ragem anual de 105.000 exemplares (1970) . 

As tipografias sao duas e as livrarias, tambem, 
duas. 

Conferencia e Exposiqoo 
For promovida, em 1970, a 2.a Exposic;;ao Filatelica, 
que despertou grande interesse, registrando elevado 
numero de visitantes. Tambem na mesma data, rea
lizou-se uma conferencia sabre museus. 

Turismo 
E:, !NEGAVELMENTE, a principal atrac;;ao de Sao M2l.
nuel, a Procissao de Corpus Ch1·isti, r ealizada com 
tal brilho, que mereceu sua inclusao no Calendario 
Turistico de Sao Paulo e oficializac;;ao pela Secreta
ria de Cultura, Esportes e Turismo. 

18 



Igreia de sao 
Ben edito. 1. • T emplo 

Cat61ico d e sao 
Manuel 

Sent incirio de 
Santa T eresinha 

Santuario de 
Santa T eresin.ha 



Acontecimento anual, teve origem em 1948, por 
iniciativa da juventude feminina da Agao Cat6lica, 
sob a diregao da profess6ra Thereza Mazzeico. Con
ta com a participagao de t6da a cidade que se en
carrega da ornamentagao das ruas, artisticamente 
decoradas de petalas de flar es, sabugo, cana-de-agu
car maida, p6 de borracha, granito e outros m a
teriais. 

A "Estrada do Senhor", como e denominado o 
trajeto que o Corpo de Deus percorre, constitui-se 
num original tapete, formando os mais interessan
tes desenhos. 

Dada a sua repercussao, a cidade de Sao Manuel 
r ecebe n essa solenidade grande numero de visitantes 
de diversos recantos do P ais . 

Locais de atragfw e que merecem a visita do tu
rista; 

Matriz de Sao Manuel, inaugurada em 1890 e 
reformada em 1950, possui imagens de ma
deira e t elas de grande valor ar t istico ; 

Santuario de Santa T eresinha, datando do 
comego do seculo, e urn monumento de arte 
em h onra a Padroeira das Miss6es. Localiza
do no centro de grande jardim, e o maior 
templo da cidade; 

Semina1·io Santa T eresinha, ao !ado do San
tuario; 

Aparecida de Sao Manuel, a 6 quil6metros 
da cidade, por estrada asfalt ada, e onde esta 
o Santuario, erguido no seculo passado em 
honra a Nossa Senhora Aparecida e cuja fes
ta, a 15 de ag6sto, foi incluida no Roteiro Tu
ristico do Estado ; 

Rancho Sao PedTO, sociedade esportiva si
t uada as margen.s do Tiete, e dedicada aos 
esportes nauticos e a pesca; 

Clube de Caga e Pesca Agua Nova, recanto 
pitoresco, as margens da represa Barra Bo- 11 
nita , e local de r ecreio e fins de semana ; 

Imp6e-se tambem uma visita as faze ndas de 
cafe e de criagao de gado da regiao, e a Compa
nhia de Ent repostos, Armazens Gerais do Estado de 
Sao Paulo (CEAGESP). 

20 R u a Gel. J oaqui m F lor iano 
Fonte L mnin osa d a Pmt;o. PadTe B i si o 





=-ASPECTOS~--------
SOCIA/5 

Urbaniza~iio 

CoM 80 ruas, 5 avenidas, 7 pragas , 1 jardim, a ci
dade apresenta gra nde beleza n atural, pragas ar
borizadas e jardins florida. 

Entre seus principais logradouros estao as p r a 
Gas : Dr . P ereira de Rezende, Sao Manuel, Padre 
Bisio, das Bandeiras; as ruas 15 de Novembro , Epi
tacio Pessoa, Batista Martins, Cel . Emiliano Gomes 
de Faria, Cel. Joaquim Floriano, Mora is Gordo ; e 
a avenida Irmaos Cintia . 

Dos seus logra douros 30 sao pavimentados, 93 
tem iluminagao domicilia r ; 70 sao servidos pela rede 
de abastecimen to de agua, 55 por esgotos sanitarios; 
5 t em arborizagao publica. Ha 2 . 750 ligag6es ele
tricas domiciliares, com voltagem distribuida de 110 
e freqiiencia de 60 ciclos; segundo . 

Ate 12 de junho de 1970 existiam , n a sede, 3.000 
predios, dos quais 2. 800 ligados a r ede de agua e 
2. 400 a de esgotos. 

Saude 
Os SERVI\(OS hospitala res sao prestados pelo Hospi
tal de Sao Vicen te de Paulo, com 132 leitos, fun
dado em 20 de setembro de 1903 e inaugurado a 9 
de ag6sto de 1906. Em 18 de outubro de 1931 foi ini
ciada a construgao de um n ovo edificio, cuj a con
clusao ocorreu em 1953, passando a dispor de aco
modag6es m a is amplas e completa apar elhagem . :E 
m antido pela Casa Pia de Sao Vicente de Paulo, 
entidade que o a dministra desde 1936. 

H ospital da Casa Pia de Sao Vicente d e Paulo 
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Ha, ainda , 1 posto de saude, 1 pron to-socorro, 
1 centro de puericultura e 9 farmacias. 

Acham-se em atividade 7 m edicos , 10 dentistas, 
7 fa rmaceuticos e 5 enfermeiros. 

Assistencia Social 
ENTRE as organizag6es que se dedicam a assistencia 
social no Municipio fi guram: o Abrigo dos D esam
parados, com 70 residentes, administrado pela As
sociaGao dos Amigos do /,brigo (AAA) , fundada a 
5 de jan eiro de 1968; o Lar Analia Franco, insti
tuigao de amparo a m eninas, em fun cionamento 
desde 1924, que tern na sua gr:ifica um dos prin
cipais sustentaculos; o Albergue Noturno, inst alado 
em novo e moderno predio, presta a os a lbergados 
toda assistencia; Fraterno Auxilio Cristcio, com dis 
tribuigao de generos; e sociedade de Sao Vicente 
de Paulo, amparo aos pobres. 

Religiao 

0 MuNrciPIO possui como principal templo cat6lico 
a Matriz de Sao Manuel, e ainda os santuarios de 
Santa Teresinha e de Nossa Senhora Aparecida, a 
Igreja de Sao Benedito (cap ela) e mais 38 capelas. 

Em 4 de outubro de 1874, o vigario da Var a de 
Botucatu , Padre J·oao J ose Rodrigues, construiu e 
ben zeu a primeira capela do povoado de Sao Ma
nuel do Paraiso, que passou a ser tambem o p a 
droeiro e o titular de todo o Municipio . 

A par tir de 1880 Sao Manuel foi elevado a ca
tegoria de Freguesia civil e eclesiastica. A 4 de ou
tubro de 1884, D. Lino Deodato, Bispo de Sao Pau
lo, assinou provisao canonica de confirmagao e 
criagao da freguesia de Sao Manuel, passando a 
capelinha a categoria de Igreja Matriz. Mais ta rde 
passou a ser denominada capela de Sao Benedito, 
primeiro templo cat6lico de Sao Manuel . Foi seu 
prime ira vigario o Padre Benigno de Castro Peres . 
Pouco tempo depois construiu-se nova igreja para 
quia!, a qual foi inaugurada solenem ente a 1.0 de 
janeiro de 1891 . 

Para o culto protestante h a a Igreja Presbite
riana Independente , fundada em 1902 pelo Reve
rendo Vicente Themudo Leisa, Simao Cavalcante 
Macambira, J ose Antonio de Lemos e outras 30 pes
soas. Ha, tambem, urn templo da Congregagao Cris
ta do Brasil . 
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1-- ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLiTICOS 

----------------------~ 

A UNiiio arrecadou, em 1970, Cr$ 1,3 milhao; o Mu
nicipio CrS 2,4 milh6es e as despesas alcan<;aram 
Cr$ 1,9 milhao. 

0 or<;amento municipal , aprovado para 1971 , 
preve receita de Crs 2,7 milh6es e fixa igual des
pesa. 

0 Posta da Receita Federal a rrecada, tambem, 
no Municipio de Arei6polis 

Representafao Politico 
EM 1970 a Camara Municipal era formada de 11 
vereadores. Estavam inscritos, ate 13 de junho do 
mesmo ana, 9.009 eleitores. 

t====::::-r--- F 0 NT ES 

AS INFORMAQ6ES c!ivu!gadas neste trabalho joram na sua 
maioria jornecu!as pe!o Agente de Estatistica de Scio Manuel, 
Angelo c!e Barros. 

Utilizados tambhn dados dos arquivos de cwcumentaqcio 
munici7Jal do I BE, de diversos 6rgcios do sistema estatistico 
naci ona! e das JJUblicat;6es SAO PAULO (estado) - Secre 
taria de Cultura, Esportes e Turismo Sao Manuel Is. n. t .l 1 
;. desd. ALBUM Fotorevista Municipal; Scio Manuel . Scio Pau
lo, 2 (5) junho 1970; e CIDADE CENTENARI A. Scio Manuel, 
1970. 
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--·COLECAO DE 
MO NOG RAFIAS 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 

Criciuma, sc 
Ribeirao Pre to, SP (4•. ed.) 
Cornelio Procopio , PR 
Petro l ina, PE 
I tumbiara , GO 
Sape, PB 
Barra de Sao Franci sc o, ES 
Cachoeira do Sui , RS 
Sao Manuel, SP 

ESTA 7J'1Lblicaclio taz parte da serie cle monogratias organi
zada 1JC/o D epartamento de D ivul!}CL{'cio EstatisticCL clo Jnsti
tuto Brasi/eiro de EstatisticCL. A nota introctu t6ria, sabre as
pectos cla et·otuccio hist6rica d o .Hunicipio. corresponde a 
uma tentativa visando sintetizar, com adequada sis tematiza9cio, 
elententos es parsos em. d'ijerentes clocumentos. Ocorreu"£. em 
alguns casos. cliveryencias de opinicio. co m un~ e11t assitntos 
clessa natureza. n~lo senclo raTos os equivocos e contradic6es 
·veri!icados nas pr6pr i as f ontes de pesquisa. Por isso, o ·IBE 
acolheria co1n o tnaior inten!sse (J1ULl.quer colab::>ra~ao, es pe 
.cia lmente cte histo?'iactores e g e6gra j os . 

A ca. bou -se de i.m pri1nir. aos dez dias eta 11M~s de 
dezentbro de ?nil novecentos e se tenta e u1n, n as 
oticinas cto Serviqo GTii jico d.a Fm1 da9cio IBGE, 

em Lucas, GB 
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