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MARQUES DE V ALEN~A 
RIO DE JANEIRO 

-tl ASPECTOS FlSICOS - Area: 1 404 km' 
(1950} ; altitude: 541 m; temperatura me
dia em °C das maximas: 35; das mini
mas: 10; compensada: 26. 

* POPULACAO - 42181 habitantes (estima
tiva para 1.o-vn-1957J . 

.,:, ATIVIDADES PRINCIPAlS- Pecuaria (ga
da bovina}; industria textil . 

-tl ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
matriz e 3 agencias. 

-tl VEICULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal em 1955} - 164 autom6veis e 
99 caminh6es. 

-tl ASPECTOS URBANOS (sede } - 2 574 liga
g6es eletricas, 208 aparelhos teletonicos, 5 
hoteis, 4 pens6es, 2 cine-teatros. 

-tl ASSIST£NCIA MEDICA (sede) - 2 hospi
tais gerais com 98 leitos; 9 medicos no 
exercicio da profissiio. 

-tl ASPECTOS CUtLTURAIS - 54 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 4 de ensino complementar (ad
missiio ao ginasialJ; 4 estabelecimentos 
de ensino media ( ginasial, colegial, nor
mal e comercial}; 3 tipografias, 1 biblio
teca, 5 jornais (em circulagiio) e 1 radio
emissora. 

-tl ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista to
tal: 7 722; receita tributaria: 4 395; des
pesa fixada: 7 722. 

-tl REPRESENTAQAO POL!TICA - 15 verea
dores em exercicio. 

Texto e desenho da capa de Marcos Vi
nicius da Rocha, da Diretoria de Documenta
c;lio e Divulgac;lio do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

0 TERRIT6Rro do atual Municipio de Mar
ques de Valenc;a era habitado, na epoca 

do seu devassamento, pelos indios Coroados, 
que dominavam t6da a zona compreendida 
entre os rios Paraiba e Preto. 

Em 1789, D. Luis de Vasconcelos e Souza, 
vice-rei do Brasil, ordenou f6sse iniciada a 
catequese de varios indigenas ali aldeados, 
entre os quais se incluiam os Coroados, 
cuja ferocidade os faziam temidos nas povoa
c;oes circunvizinhas. Foram encarregados dessa 
missao o capitao de ordenanc;as Inacio de 
Souza Werneck, o fazendeiro Jose Rodrigues 
da Cruz, senhor da Fazenda de Uba, e o padre 
Manoel Gomes Leal. 

Uma das primeiras providencias tomadas 
pelos colonizadores foi a de construir modesta 
capela, no principal aldeamento dos Coroados, 
originando-se dai a povoac;ao. A capela foi de
dicada a Nossa Senhora da Gloria de Valenc;a, 
em homenagem ao vice-rei descendente da 
tradicional familia portuguesa dos Marqueses 
de Valenc;a. Padre Manoel deu inicio a sua 
tarefa, procurando concentrar os aglomerados 
indigenas ate entao dispersos pela mataria, 
chamando ainda a civilizac;ao os Puris e 
Araris. 

Em 1807, o governo, por Carta Regia de 
19 de ag6sto, conferiu a povoac;ao 0 predica
mento de freguesia. 

Contavam-se, na Quaresma de 1814, 119 
fogos, com 688 individuos adultos, sendo o 
total das pessoas superior a 700 (sem contar 
os indios aldeados). 

o progresso das localidades alem do rio 
Paraiba muito contribuiu para o desenvolvi
mento da freguesia de Nossa Senhora da Glo
ria de Valenc;a, bern como das terras que se 
lhe seguiam alem da margem do rio Preto, na 
capitania de Minas Gerais. Valenc;a era pas
sagem obrigat6ria das tropas mineiras que de
mandavam a Corte do Rio de Janeiro. 0 an
tigo nome da rua Saldanha Marinho (rua dos 
Mineiros) e urn reflexo da vida de entiio na 
freguesia, onde o tropeiro era figura sempre 
benvinda: "h6spede nas fazendas, querido e 
ansiosamente esperado, trazia as novidades, 
aviava as encomendas femininas, geria inte
resses financeiros do chefe da casa", segundo 
o historiador. 
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Pelo caminho da aldeia, aberto por Souza 
Werneck, fazia-se a ligac;ao do sertao de va
lenc;a com a aldeia dos Araris, em Rio Bonito 
rconservat6ria) , atraves do rio das Flores e, 
J: il l' ou.:. o 1ado, estabelecia-se contato com a 
es: rada geral para Minas e os caminhos auxi
liares do Pilar, Azevedo e Tingua (Freguesia 
de Sacra Familia do Tingua). 

0 curso do ribeirao das Mortes - escreve 
Matoso Maia Forte - orientava as "tropas 
vindas de N. S. da Gloria de Valen~a para 
Sacra Familia do Tingua, ganhando dai as 
antigas estradas, na diregao de Igua~u , ou o 
atalho, que ja comegava a ser trilhado, para 
o rancho dos Mendes e Rodeio, na dire~ao da 
Serra dos Macacos, para se dirigirem, ja na 
planicie, rumo a Itaguai". Por esse lado, vi
nham "viajantes e tropas mineiras na dire
gao das proximidades de Desengano, para 
fazerem, rio acima, a travessia para a mar
gem direita do Paraiba, indo ter as vizinhan
gas do riacho das Mortes, na atual estac;ao 
de Barao de Vassouras, evitando o percurso 
mais Iongo que Jhes oferecia o Caminho do 
Comercio". 

A 17 de outubro de 1823, novamente rece
beu a povoagao as ateng6es dos governantes 
que, por Alvara daquela data, !he concederam 
a categoria de vila, com territ6rio desmem
brado dos termos da cidade do Rio de Janeiro 
e das antigas vilas de Sao Joao do Principe 
(depois Sao Joao Marcos) e de Resende, ve
rificando-se a sua instala~ao tres anos depois, 
a 12 de novembro. A elevac;ao a categoria de 
cidade data de 29 de setembro de 1857 (Lei 
n.o 961 da Assembleia Provincial) . 

Por volta de 1859, a cidade contava cerca 
de 5 000 habitantes e o Municipio 40 000 entre 
livres e escra vos. • 

Em 1871, os trilhos da Uniao Valenciana 
chegavam a cidade. Passava, entao, a locali
dade por periodo de grande desenvolvimento 
economico, gragas a lavoura cafeeira ; o co
mercia atacadista ganhou intensidade. 

A Lei Aurea de 1888, abolindo a escrava
tura, iria refletir-se profundamente na eco
nomia valenciana, uma vez que por essa 
epoca trabalhavam na Javoura de cafe cerca 
de 25 000 escravos. 

Por volta de 1909, Jose Siqueira Silva da 
Fonseca, Benjamin Ferreira Guimaraes e Vito 
Pentagna fizeram, com bans resultados, expe
riencias de industrializagao. Nova era de 
desenvolvimento iniciar-se-ia, entao, com o 
ciclo industrial e agropecuario. 
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Igrcja 1\<I::J.tr~z tic Nossa S cn~•ora Ua Gi.:.ria 

Fator destacado do ressurgimento da vida 
local foi a encampa<;ao da antiga estrada de 
ferro "Uniao Valenciana" a Central do Brasil, 
em 1910. A instala<;ao das oficinas e do 10.0 

Deposito da Central do Brasil; a constru<;ao 
da variante de Esteves e do trecho ferroviario 
entre Marques de Valen<;a e Taboas e de Rio 
Preto a Santa Rita de Jacutinga, fizeram 
tambem com que aumentasse a popula<;ao, se 
enriquecesse o comercio e se desenvolvesse a 
industria. 

Em 31 de dezembro de 1943, o top6nimo 
Valen<;a foi modificado para Marques de Va
len<;a (Decreta-lei estadual n.0 1 056). 

Segundo o quadro administrative do Pais, 
vigente a 1.0 de julho de 1957, o Municipio e 
composto de 6 distritos : Marques de Valen<;a, 
Barao de Juparana, Conservatoria, Parapeii.na, 
Pentagna e Santa Isabel do Rio Preto. 

V ultos ilustres 

E ENTRE os filhos ilustres de Marques de Va
len<;a, citam-se os seguintes: Estevao Ri

beiro de Resende, Marques de Valen<;a, que to
mou parte ativa na politica da Independencia, 
tendo acompanhado Pedro I na viagem histo
rica de 1822, como seu "ministro de t6das as 
reparti<;6es"; Domingos Custodio Guimaraes, 
Visconde do Rio Preto ; Conde de Baependi, 
Braz Carneiro Nogueira da Costa e Gama, 
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deputado geral e provincial pela Provincia do 
Rio de Janeiro, presidente da Camara Muni
cipal de Valen~a em varias legislaturas e pre
sidente da Provincia de Pernambuco; Pere
grine Jose da America Pinheiro, Visconde 
de Ipiabas; Barao de Juparana, Manoel Ja
cinto Carneiro Nogueira da Gama e seu irmao, 
barlio de Santa Monica; barao da Vista Ale
gre, Manoel Pereira de Souza e Barros; os 
bar6es do Rio Bonito. 

LOCALIZA(:A.O DO MUNICi PIO 

P ERTENCE Marques de Valen~a a Zona de 
Resende, uma das 10 regi6es fisiograficas 

em que o Estado do Rio de Janeiro esta divi
dido e da qual fazem parte, tambem, os muni
cipios de Barra do Pirai , Barra Mansa, Ita
vera, Mendes, Paraiba do Sul, Pirai, Resende, 
Rio das Flores, Tres Rios, vassouras e Volta 
Redonda. 

A cidade de Marques de Valen~a. que 
dista da Capital Estadual, em linha reta, 94 
quilometros, apresenta as seguintes coordena
das geograficas: Latitude sul- 220 15' e Lon
gitude W. Gr. - 43° 42'. 

o c E A N O 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRITORIO valenciano e bastante aciden
tado e irrigado. Parte do Municipio esta 

situada no vale do Paraiba, onde apresenta 
seus pontos mais baixos. As maiores eleva~6es 
acham-se nos divisores de aguas dos rios Pa
raiba e Preto - serras do Rio Bonito e Cruzes 
- e nos dos rios Preto e Bonito - serra da 
Taquara. 

Varias sao as serras: do Barroso, entre 
Santa Isabel do Rio Preto e Pedro Carlos; das 
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0 Cruzeiro de Marques de Valen(:a 

Minhocas; dos Velhacos ou Seabra, onde se 
destaca o Fico das Sete Leguas na divisa de 
Fentagna com Farapeuna ; de Ipiabas, do Bar
reiro, de Cantagalo e da Charneca; do Tuni
fel, uma das maiores serras do Municipio, 
tambem conhecida como de Duboc (em Fen
tagna esta serra a!can<;a 900 metros) ; do Rio 
Bonito, que atinge 1 007 metros no Fico de Sao 
Domingos; a serra Velha ou dos Mascates, no 
distrito de Valen<;a, e ao !ado da qual esta a 
Serra das Cobras. 

0 clima, temperado e seco, apresenta ex
celentes condi<;6es de salubridade. 

Banham o Municipio os seguintes rios: 
Faraiba do Sui, Freto, das Flores e Bonito. 

As principais riquezas minerais sao re
presentadas pela mica, argila, caolim e dolo
mita no reino vegetal, pelas madeiras (ipe-

J -tabaco, ipe-meirinho, peroba e cedro, entre 
outras). 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

NA data do Recenseamento Geral de 1950, 
a populac;ao era de 36 126 habitantes 

( 18 130 homens e 17 996 mulheres). 0 Depar
tamento Estadual de Estatistica estima para 
1.0 -VII-1957, 42 181 habitantes. 

Em relac;ao a discrimina<;ao de seus habi
tantes segundo a cor, religiao e localizac;ao 
nos quadros rural, urbana e suburbano, o Mu
nicipio e representative do conjunto do Es
tado do Rio de Janeiro, com quotas aproxi-
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c r OA DE ~ 34% 

VI LAS -II% 

OUAORO RURAL ~ 55% 

madamente iguais 
as correspondentes 
estaduais: 53% de 
habitantes de cor 
branca e 46% de 
cor preta ou par
da (contrapondo
-se as quotas es
taduais de 60% e 
40% , respectiva
mente); 95 % de 
cat6licos (no Esta
do 90%) e 55% de 
habitantes no qua
dro rural (52 % , no 
Estado). 

:E infima a quota de estrangeiros. 
A cidade (quadros urbano e suburbano 

do distrito-sede) congrega cerca de 34% dos 
habitantes e as vilas de Barao de Juparana, 
Conservat6ria, Parapeuna, Pentagna e Santa 
Isabel do Rio Preto, em conjunto, apenas 11%. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

A s atividades agropecuarias, a industria e 
os t r r. nsuortes concentram grande par

cela da populagao ativa local. 
0 ra mo "agricultura, pecuaria e silvicul

tura" abrange urn contingente de pessoas que 
se pode estimar em 47% do total da po1Jula<;ao ., 
de 10 ano3 e mais que exerce atividade econ6-
mica (pe>:centagem calculada sobre o referirlo 
total , exclusive os habitantes inativos, os que 
exercem atividades domesticas nao remune-
radas e diocentes e os que nao puderam ser 
incluidos em algum ramo de atividade) ; as 
pessoas que trabalham nas industrias de 
transforma<;ao representam 19% do mesmo 
total, e as que estao ocupadas no ramo "trans-
partes, comunicag6es e armazenagem", 11%. 

A cada grupo de 10 pessoas ocupadas nas 
lavouras e na pecuaria correspondem 4 habi
tantes que trabalham nos estabelecimentos 
fabris. 

Agricultura e pecuaria 

A AGRICULTURA, que no Imperio fez do mu
nicipio uma das regi6es mais pr6speras 
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da Provincia, tern hoje importancia reduzida 
na vida econ6mica de Marques de ValenQa. 

A lavoura de cafe, que lhe trouxe riqueza , 
determinou tambem o empobrecimento da 
terra, ja que nao era praticado, como ainda 
nao 0 e, 0 metodo de rotaQaO das culturas. 
Atualmente, explora-se uma ou outra lavoura 
cafeeira, mas nova ; o milho, o feijao e o 
arroz sao plantados mais para o gasto e ma
nutenQao da colonia que para o comercio. Nao 
ha no municipio campos experimentais nem 
estabelecimentos de assistencia a agricultura . 

0 abandono da lavoura de cafe concorreu 
muito para a diminuiQao da ropula ~a o rural; 
por outro lado, nao ha imigragao, embora se 
tenha verificado ultimamente o. entrada de 
proprietarios mineiros que se instahm no 
Municipio e dedicam-se em geral a a grope
cuaria. A atual situaQao da lavoura valenciana 
decorre, ora da falta de braQos, ora da migra
c.ao de colonos aue se dirigem para Sao Paulo 
ou para Nova IguaQu, ou ainda, para Volta 
Redonda. 

Em 1955, o valor da produQiio agricola 
f!.tingiu 13 milhoes de cruzeiros, dos quais 
71 % resultantes da producao de milho (dados 
do Servic.o de Estatistica Cia Produc;ao l : 

VAI.OR DA PRODUI;i\0 

PRODUTOS AGR[COI.AS 
NUmeros % sabre 
absolutos o total 

(Cr$ 1 000) 
-----

Milho .. 9 180 7! ,4n 
Arroz com casca .. . I 152 s,n7 
Feijao . . . 576 4,49 
Outros(l) .. I 933 15.05 

TOTAL 12 841 100,00 

(1) Em outros acham-se incluidos batata- ingMsa, banana, 
laranja, cana-de-acU.car, cafe, mandioca, alh o. bat.ata- doce etc. 

Embora se verifique pequena exportaQiio 
dos produtos agricolas do Municipio para o 
Distrito Federal, a pecuaria constitui hoje a 
principal fonte de renda rural de Marques de 
ValenQa. 

A criaQiio do gado se faz , em geral, a 
s6lta; entretanto, ha fazendas onde sao sele
cionados reprodutores a fim de cruza-los ra
cionalmente. Sao preferidas, dentre as nacio
nais, as rac.as "crioula" e "caracu"; dentre 
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as estrangeiras, as ra<;as "zebu", sui<;o", "nor
mando", "jersey" e "holandesa". 

Em 1955 o efetivo do gada bovina eleva
va-se a 60 000 cabe<;as; possuia ainda o Mu
nicipio 9 400 cabe<;as de suinos, 4 600 equinos, 
900 asininos e muares e 1 000 ovinos e capri
nos. 0 valor do gada bovina foi estimado em 
180 milh6es de cruzeiros. 

Gada de corte e exportado, principal
mente para Mendes. Por outro lado, a pecua
ria contribui para o desenvolvimento da in
dustria local de beneficiamento de leite, fa
brica<;ao de manteiga e queijo. 

Produr;iio industrial 

A o lado da intensa atividade pecuarista, 
alinham-se dais importantes ramos da 

industria de transformaGiio: o da industria 
textil (fabrica<;ao de tecidos alvejados, tlntos 
e fabrica<;ao de rendas e bordados) e o da 
de transforma<;ao de produtos alimentares 
(beneficiamento de leite, fabrica<;ao de man
teiga e queijo). 

Em 1955, o valor da produ<;ao industrial 
elevou-se a 234 milh6es de cruzeiros, dos quais 
138 milh6es resultantes da industria textil e 
93 milh6es da de produtos alimentares (dados 
do Registro Industrial, referentes aos estabe
lecimentos que ocupavam 5 ou mais pessoas). 

No mesmo ano havia 24 estabelecimentos 
- 6 de industria textil e 13 de produtos ali-

Vista da Cidade 

10 - MARQUES DE VALENQA 



mentares; estavam ocupados nos primeiros 
1 515 operarios e nos outros, 120. 

A industria de tecidos de algodao, que 
congregava 1172 operarios, teve produgao no 
valor de 101 milh6es de cruzeiros; a industria 
de Ieite beneficiado, manteiga, creme e ca
seina, 77 milh6es. 

Por volta de 1953, existiam em funciona
mento 17 fabricas de queijo e manteiga e 4 
cooperativas . agropecuarias e 1 exclusiva
mente de laticinios. 

Contam-se tambem industrias de produ
tos suinos, como banha, toucinho e salsicha
rias. A industria de calgados desenvolve-se 
promissoramente. Ha, na sede municipal, uma 
fabrica de gi!lo. 

0 beneficiamento do arroz e feito em pe
quena escala e o do cafe e realizado por pro
cessos rotineiros em algumas fazendas. 

lnditstria extrativa mineral 

E M 1955, a produgao fluminense de dolomita, 
t6da concentrada em Marques de Valenga, 

atingiu 7 947 toneladas no valor de 1144 mi
lhares de cruzeiros. 

Observe-se que, em todo o Pais, apenas 
os Estados de Minas Gerais e Sao Paulo sao 
produtores de dolomita (em 1955, as produ
g6es desses estados ascenderam, respect.iva
mente, a 48 026 e 32 450 toneladas). 

Transportes, comunicm;oes e 

armazenagem 

COMO se assinalou, e apreciavel o contin
gente de habitantes que trabalham no 

ramo "transportes, comunicag6es e armazena
gem": cerca de 11 % da populagao ativa. A 
explicagao dessa quota relativamente elevada 
encontra-se no fato de estarem instalados no 
Municipio o 10.0 Deposito e as oficinas da Es
trada de Ferro Central do Brasil. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

D UAS estradas de ferro servem o Municipio: 
a Central do Brasil e a Rede Mineira de 

Viagao. A Central do Brasil atravessa os dis
tritos de Barao de Juparana, Marques de Va-
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len<;a, Pentagna e Parapeuna; a Rede Mineira 
de Via<;ao, os de Conservat6ria e Santa Isabel 
do Rio Preto. 

A sede municipal comunica-se com a Ca
pital Federal pela Estrada de Ferro Central do 
Brasil e dai a Capital Estadual por via mari
tima. De Marques de Valen<;a se alcan<;a Ju
parana (bitola estreita) e dai a Capital Fe
deral (bitola larga) ; por estrada de rodagem, 
a via preferida e a de Barra do Pirai. 

As liga<;6es do Municipio com as localida
des vizinhas e com as capitais federal e esta
dual sao feitas pelos seguintes meios de trans
porte: 

Barra Mansa - 1) Rodoviario: 91 km , 
via Conservat6ria ou 106 km, via Volta Re
donda; 2) Ferroviario: 94 km (EFCB); 3) 
Misto - a) rodoviario: 36 km (ate Barra do 
Pirai); b) ferroviario: 46 km (EFCB). 

Barra do Pirai - 1) Rodoviario: 36 km; 
2) Ferroviario (EFCB): 48 km. 

Rio das Flores - 1) Rodoviario: 19 km; 
2) Ferroviario: 19 km (EFCB). 

Rio Preto, MG - 1) Rodoviario: 34 km; 
2) Misto- a) ferroviario: 38 km (EFCB); b) 
rodoviario: 1 km. 

Santa Rita do Jacutinga, MG- 1) Ferro
viario: 76 km (EFCBl; 2) Rodoviario: 73 km, 
via Santa Isabel do Rio Preto; 3) Misto - a) 
rodoviario: 36 km, ate Barra do Pirai; b) fer
roviario: 93 km (RMV). 

Vassouras - 1) Rodoviario: 36 km, via 
Barao de Juparana ou 60 km, via Barra do 
Pirai; 2) Ferroviario: 34 km (EFCB). 

Capital Estadual- 1) Rodoviario: 219 km, 
via Mage; 2) Misto - a) rodoviario: 151 km, 
via Barra do Pirai ate o Distrito Federal; b) 
maritima: 6 km. 

Capital Federal- 1) Rodoviario: 151 km, 
via Barra do Pirai; ou 154 km, via Mendes; 
ou 154 km, via Vassouras; 2) Ferroviario: 183 
km, via Governador Portela (EFCB) ; ou 156 
km, via Vassouras (EFCB). 

COMERCIO E BANCOS 

0 coMERCIO da antiga Valen<;a era dos mais 
intensos no periodo das grandes lavouras 

de cafe. Em 1871, quando da inaugura<;ao da 
antiga estrada de ferro Uniao Valenciana. 
tornou-se a sede municipal urn dos mais im
portantes centros comerciais da Provincia do 
Rio de Janeiro. Seus armazens recebiam 
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anualmente milhares de arr6bas de cafe pro
duzido no Municipio, alem de grande quanti
dade de fumo, toucinho e queijos importados 
de Minas Gerais. Em transito para o mata
douro de Sao Crist6vao, passava por Valen<;a 
o gado vacum, suino e lanigero destinado ao 
abastecimento da capital do Jmperio. 

Depois da aboli<;ao, veio a queda brusca 
do comercio, que mais tarde voltou a intensi
ficar-se. 

0 comercio valenciano mantem, atual
mente, transa<;6es com o Distrito Federal, Sao 
Paulo, Juiz de Fora e Barra do Pirai. 

Com exclusao dos produtos originarios de 
sua lavoura, pecuaria e dos resultantes de 
suas industrias texteis e de beneficiamento de 
produtos alimentares, o Municipio importa 
t6das as mercadorias de que necessita . 

.E bern desenvolvida a exporta<;ii o de pro
dutos do Municipio, com destino a Capital 
Federal, Sao Paulo e Minas, bern como para 
alguns paises sul-americanos, destacando-se 
a Argentina. Os produtos de tecidos de algo
dao, as rendas e os bordados, bern como pro
dutos de laticinio~, sii o exportados em escala 
apreciavel, estimulando o progresso do muni
cipio. 

Em 1956, existiam em Marques de Va
lenga 12 estabelecimentos atacadistas e 293 
varejistas. 

Em relacao aos estabelecimentos de cre
dito, havia 1 matriz - a do Banco de Va
len<;a S/ A - e 3 agencias bancarias : Banco 
Comercio e Industria de Minas Gerais S/ A, 
Banco de Crectito e Comercio de Minas Gerais 
S! A e Banco de Minas Gerais S/ A. 

Em 28 de fevereiro de 1957, dos saldos das 
princioais contas, ressaltam os referentes aos 
depositos a vista e a curto prazo e a titulos 
descontados com 79 e 36 milh6es de cruzeiros, 
resoectivamente (dados do Servico de Esta
tistica Econ6mica e Financeira) : " 

CONTAS 

EmprCstimos em CJC 
Titulos dcsrontados . . . . ..... . 
Dcp6sitos :J. vista c a curto prazo 
DepOsitos a. prazo 

Municipio del Municipio 

M~~1~~~ad e de Niter61 

(Cr$ 1 000) 

3 902 
~6 301 
79 217 
6 102 

67 1 775 
R4~ 595 

I 504 81~ 
.15 197 

% de 
Marques de 

Valenca sObre 
Nlter6i 

0,6 
5,6 
5,3 

11 ,0 
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Excetuados os saldos relativos aos em
prestimos em conta corrente, os demais re
gistram percentagens apreciaveis sabre OS 
correspondentes dados da capital estadual. 

SA LARIOS 

C OM relagao ao salario minimo do traba
lhador adulto (vigente a partir de 1.0 de 

agasto de 1956), o Estado do Rio de Janeiro 
acha-se dividido em 2 sub-regi6es, cujos sala
rios minimos mensais variam de 3 200 a 3 500 
cruzeiros. 

Marques de Valenga faz parte da 2.a sub
regiao, com salario minimo mensal de 3 200 
cruzeiros. 

INSTRU(;AO PUBLICA 

C oM base nos dados censitarios de 1950 
pode-se estimar que atualmente a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 57 %, quota verificada 
naquele ano (calculada sabre o total das pes
soas presentes de 10 anos e mais). 

Essa quota, relativamente elevada no 
quadro nacional, aproxima-se bastante da 
correspondente ao conjunto do Estado: 56%. 

En sino 

E M 1955, contava o Municipio 54 unidades 
escolares de ensino primario fundamen

tal comum. De ensino medio, possuia os se-

Pra~a central, vendO-se ao fundo a sede da 
Academia Valenciana de Letras 
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guintes estabelecimentos: "Escola Normal e 
Teonica de Comercio Sagrado Cora<;ao de Je
sus", com cursos ginasial, tecnico de contabi
lidade e normal; "Colegio Municipal Teodo
rico Fonseca", com cursos cientificos e gina
sial; "Colegio Valenciano Sao Jose", com cur
sos ginasial e cientifico e "Escola Tecnica de 
Comercio Candido Mendes", com curso co
m ercia! basico e tecnico de contabilidade. 

0 Asilo Agricola Santa Isabel ministra 
curso agricola e a Escola Profissional Mario 
Castilho, curso de ajustagem. 

FINANc;AS POBLICAS 

E M 1956, a receita or<;ada pelo Municipio foi 
de 7 722 milhares de cruzeiros dos quais 

4 395 correspon dentes a tributaria; a despesa 
prevista nesse ano foi de 7 722 milhares de cru
zeiros. 

No periodo 1951/ 56, as finan<;as munici
pais apresentaram as seguintes cifras (dados 
fornecidos pelo Conselho Tecnico de Econo
mia e Finangas): 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Receita Saldo ou arreca dada 'Uespesa 

realizada Hdeficit" 

Total Tl'ibut3.ria do balan1o 

- ~--··--
1951 ....... .. .. 3 756 2 106 3 759 - 3 
1952 . .. ... . 5 3~ 1 2 898 4 i 97 + 584 
1953 ... ... .. 6 028 3 346 7 992 - I 964 
1954 ... ... . 6 020 3 688 7 021 - I 001 
1955 .. . 7 958 4 597 7972 - 14 
1956 (! ) .. 7 722 4 395 7 722 -
~ 

(1) Dados do orcamcnto. 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria para 1956 sao as seguin
tes (dados em milhares de cruzeiros ) : 

Tributarta 
Impastos 

4 395 
3 097 

Terri torial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 240 
Predia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 
S6bre indUstries e profiss6es . . . . . . . . . 1 250 
De licen~as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Jogos e Divers6es ... 157 

Ta xas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1298 
Expedien te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 220 
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FiscaUzac;;iio e servic;;os di versos 
Limpeza pltblica 
VlaQiiO .. . . 
Melhoramentos 
Outras 

80 
410 

400 
120 

68 

A despesa fixada acha-se distribuida, 
segundo os servi<;os, da seguinte forma: 

Despesa total . . . . 7 722 
Administrr~c;;iio geral 613 
Exac;;Ro e fiscalizac;;ao financeira . . . 54.7 
Seguranc;a pUblica e assistencia social 42 

Educa~iio ptlblica 1 383 
Fomento .... 
Servic;;os industrials 
D ivlda publica ... .. 

63 
900 
600 

ServlGOS de utllldade publica . . . . . . • . . 3 236 
Enca~gos diversos 338 

A arrecadac;iio da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o periodo 1951/ 56 : 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANO S 

Federal Estadual Munioipal 

1951 fi 181 6 449 3 756 
1952 7 389 7 425 5 381 
1953. 9 238 8 281 6 028 
1954 10 210 10 017 6 020 
1955 14 991 11 769 7 958 
1956. 13 936 20 372 (I) 7 722 

(1) Orcaml"nto. 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

0 ATUAL desenvolvimento de Marques de 
Valenc;a representa o resultado do es

f<'m;o realizado por seus habitantes em pouco 
mais de urn seculo, pois que, por volta de 1819, 
como testemunhou o naturalista Saint-Hilaire, 
a Cidade era apenas uma "aldeia de vendo
las". Wash, no famoso livro Notices ot Brazil 
in 1828 and 1829, dava melhores informa~6es 
a respeito da cidade. Mais tarde, em 1859, o 
escritor frances Ribeyrolles destacava a sede 
municipal como "uma das mais belas cidades 
da Provincia do Rio de Janeiro". Em 1845, 
Marques de Valenc;a ja merecera referencias 
elogiosas de Milliet de Saint Adolphe. 
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Em sua Hist6ria do Cafe, Afonso de E. 
Taunay, ao lado das cita~;6es honrosas que 
fez ao "ninho de bar6es e viscondes", em re
la~;ao a Campos, bern como a Pindamonhan
gaba, "a velha cidade dos bar6es", ou ainda 
a Campinas e Vassouras, "cidades de bar6es", 
define Marques de Valen<;a como terra de mar
queses, viscondes, condes e bar6es. 

Dos ilustres filhos de Marques de Valenga 
ou dos radicados na regiao, diria Araujo Gui
maraes: "Formou-se respeitada aristocracia 
rural que, nao satisfeita com o esplendor que 
mantinha em suas fazendas, construia na ca
pital do Imperio magnificos palacetes, onde 
imperava o mesmo luxo e a mesma grandeza 
e onde pululavam os fHi.mulos enfarpelados de 
vistosas libres". 

* 

Marques de Valen<;a apresenta aspecto de 
cidade colonial, com seus velhos casar6es 
entre edificios, uns assobradados, outros aca
chapados e poucos de construgao moderna ; e 
relativamente pobre do ponto de vista arqui
tet6nico, possuindo ainda telhas de canal e 
janelas que devassam o interior das residen
cias . 

A antiga rua dos Mineiros e a principal 
arteria da cidade. Ai localiza-se a maior parte 
do comercio e da industria; e a mais freqiien
tada. 

Um aspecto curioso da sede municipal e 
o elevado numero de pragas que possui. Sao 
ajardinadas as atuais pragas Visconde do Rio 
Preto e D. Pedro II. 0 tra<;ado desses jardins 
foi efetuado pelo frances Glaziou, autor da 
planta do Jardim da Pra<;a da Republica, no 
Rio de Janeiro. 

0 pequeno jardim da antiga Praga Ma
rechal Deodoro foi construido em 1912, e o 
da Pra<;a Dr. Frontin, em 1913. 

0 jardim da Gloria, construido em 
1923/ 24, situa-se em frente a Catedral, junto 
ao denominado Jardim de Baixo (Parque 
D. Pedro II). 

As ruas cal<;adas sao em numero de 52 -
cal<;adas com paralelepipedos: 29 totalmente 
cal<;adas e 7 parcialmente; com macadame 
simples: 5 inteiramente e 2 parcialmente ; com 
pedras irregulares 9 (das quais 2 s6 em parte). 

Nao ha empresas telegraficas. :Este ser
vi<;o e feito pelo Departamento dos Correios e 
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Te!E'!grafos e, quando necessano, em trafego 
mutuo com a EFCB, que, por sua vez, mantem 
trafego mutuo com a RMV. 

Ha nas prac;as varios bustos: o de Paulo 
de Frontin que, quando diretor da EFCB, 
prestou relevantes servic;os ao Municipio; o 
do Comendador Antonio Januzzi, ao qual os 
valencianos devem o soerguimento de Valenc;a. 
Citam-se entre os monumentos e estatuas: a 
a alegoria Protec;ao a Infancia, homenagem a 
Sr.a Balbina Mourao da Fonseca, protetora 
da crianc;a pobre; estatua de Humberto Pen
tagna, medico, chefe politico e que foi vice
presidente do Estado do Rio; rrionumento ao 
expedicionario da FEB; o Cruzeiro; estatua 
de N. s. da Concei<;ao e de D. Andre Arcoverde, 
1.0 Bispo de Valenc;a. 

Assinalam-se dentre as festas populares da 
Cidade a de Nossa Senhora da Gloria, no dia 
15 de agosto; a de Santo Antonio do Caram
bita, a 13 de junho; as de Nossa Senhora da 
Aparecida e de Santa Isabel (o designativo 
de Carambita - que significa cara do buraco 
de pedra - resultou de a atual capela de 
Santo Antonio ter sido erigida no local onde 
morreu velho indio Coroado, conhecido por 
Antonio, e que vendia o cara nativo que apa
nha va nas grotas) . 

Contam os valencianos 2 grandes hospi
tais: Hospital Alzira Vargas e Santa Casa da 
Misericordia. Os distritos de Conservatoria e 
Santa Isabel do Rio Preto mantem urn estabe
lecimento hospitalar para atender suas popu
lagoes. 

Quanta ao aspecto cultural, possui o Mu
nicipio uma instituic;ao de culto as Letras -
a Academia Valenciana de Letras. 

Os colegios da sede municipal atraem 
grande numero de estudantes procedentes das 
localidades vizinhas. 

A biblioteca municipal D. Pedro II pas
sui a obra completa da "Revue des Deux 
Mondes", com 330 volumes e que pertenceu 
a Glaziou. 

Dentre as curiosidades da regiao, cita-se 
no distrito de Barao de Juparana, a casa onde 
faleceu o Duque de Caxias (fazenda de Santa 
Monical. 

c 
* • * 

IDADE de veraneio, a pequena distancia do 
Rio, com excelentes condic;oes de salubri-
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dade, atrai anualmente centenas de pessoas. 
A sede municipal disp6e de varios trens dia
rios da Central do Brasil. 

0 interesse dos que vao a cidade de Mar
ques de Valen<;a nao se tern restringido a 
simples temporada de veraneio; manifesta-se. 
tambem, na aquisic;ao de moradias, lotes de 
terra e sitios nas imediac;6es da zona urbana. 

* 

Existem no Municipio diversas quedas 
d'agua cuja capacidade e parcialmente apro
veitada: Pau d'Alho, no rio das Flores; Pedro 
Carlos, no c6rrego do Prata; Bela Vista, no 
ribeirao de mesmo nome; Rio Bonito, no rio 
desse nome; Sao Fernando, Grande e Paraiso, 
no rio das Flores; Coronel Cardoso, no ribei
rao Sao Fernando. Alem destas, encontram-se 
pequenas quedas: Santa Rosa (c6rrego do 
Indaia), Engenho e Sao Luis (ribeirao dos 
Ubasl, Santa Zelinda, na fazenda do mesmo 
nome. Ha, ainda, pequenas quedas nos ribei
r6es das Coroas, Cobras e Macuco e nos c6r
regos de Sao Domingos, Espirito Santo e Ma
dalena. 

Principais ac;udes: da Concordia, no dis
trito de Barao de Juparana, e o de Lajes, no 
distrito-sede. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao inte
grante do sistema estatistico brasileiro. 

E STA publica(:iio taz parte da serie de monogratias 
municipals organizada pela Diretoria de Do

cumentacao e Divulga(:llo do Conselho Nacionat de 
Estatistica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da 
evolu(:iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de stntetizar, com adequada sts
tematiza(:llo, elementos esparsos em di/erentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, dtverg~nctas de 
optntdo, comuns em assuntos dessa natureza, ndo 
sendo raros os equtvocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa. Por isso, o ONE acotheria com o maior 
interesse qualquer colaboraclio, especialmente de hts
toriadores e ge6grajos, a jim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o escOrco his
t6rico e geogrMico dos municipios brasiteiros. 
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