Quissamã
Rio de Janeiro - RJ
Histórico
Em 9 de agosto de 1627 as terras compreendidas entre o rio Macaé e o Cabo de São Tomé, aí
incluídas as terras de Quissamã, foram doadas por sesmarias aos “Sete Capitães”( Miguel Aires
Maldonado, Gonçalo Correa, Duarte Correa, Manoel Correa, Antônio Pinto, João de Castilho, Miguel
Riscado), por Martim de Sá, em pagamento por serviços prestados à Coroa Portuguesa.
Consta que o nome Quissamã foi dado à região pelos Sete Capitães, quando de sua viagem de
exploração em 1832. Ao chegarem à Aldeia Nova foram recepcionados por um grupo de índios,
encontrando-se entre eles um negro. Ao indagarem quem era ele e como viera para ali, respondeulhes que era forro; ao perguntarem se era crioulo da terra respondeu-lhes simplesmente que era da
Nação Quissamã na África. Quissamã é uma palavra de origem Angolana e é uma cidade que fica a
80 km de Luanda na foz do rio Kwanza.
A freguesia do Furado foi o núcleo de população mais antigo de Macaé, seguindo-se -lhe o de
Quissamã.
A Povoação de Nossa Senhora do Desterro de Quissamã foi elevada à categoria de freguesia
em 1749.
Consta que o brigadeiro José Caetano foi fundador da Vila e construtor da Matriz. Com a
instalação definitiva do capitão Manuel Carneiro da Silva em Mato de Pipa, iniciou-se, a seu redor, a
expansão de Vila de Quissamã.
Desde o início da instalação dos primeiros colonizadores, o controle administrativo de
Quissamã era exercido pelas autoridades da Vila de São Salvador dos Campos dos Goytagazes, até
que em função da distância entre a Vila e as freguesias de Nossa Senhora do Desterro de Quissamã e
de Nossa Senhora das Neves, o Bispo do Rio de Janeiro decidiu, 1802, erigir a freguesia de Quissamã
em Cabeça de Comarca, ficando subordinada a esta, freguesia de Nossa Senhora das Neves.
Gentílico: quissamaense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Quissamã, por Alvará de 12-01-1755 e decretos nos.1,
de 08-05-1892 e 1-A, de 03-06-1892, subordinado ao município de Macaé.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Quissamã figura no município
de Macaé.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Quissamã permanece no município de
Macaé.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18-XIII-1988.
Elevado a categoria de município com a denominação de Quissamã, pela lei estadual nº.1419,
de 04-01-1989, desmembrado de Macaé. Sede no antigo distrito de Quissamã. Com área do distrito de
Quissamã e parte do distrito de Carapebus. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1990.
Em “Síntese” de 31-XII-1994, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

