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ColefiiO de M o11og rajias - N .0 157 

, 
MAGE 

Rio de j aneiro 

ti ASPECTOS FiSICOS - Area: 626 km' 
(1956) ; altitude : 5 m. 

ti POPULACAO - 42 922 habitantes (estima
tiva pa/·a 1.0 -VII-1957). 

f:I ATIVIDADES PRINCIPAlS- I ndustrias de 
transtormw;ao ( t extilJ ; industrias extra
tivas ( ]Jrodugao de agua mineral, princi
]Jalmente) produgao de banana. 

f:I ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 
agencias. 

1 ~ -'·' ~ ' : !l ~~ it.ii ~ · - '" ~ : ~~ ~ 

f:I VEiCULOS REGISTRADOS (net Preteitura 
Municipal ) - 72 autom6veis e 129 cami
n h6es. 

f:I ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 004 liga
g6es eletricas, 80 aparelhos t eletfmicos, 3 
hoteis, 1 pensao e 2 cinemas. 

f:I ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 52 leitos; 5 medicos no exer
cicio da profissao. 

f:I ASPECTOS CULTURAIS - 38 unidades es 
colares de ensino primario fundamental 
comum, 2 estabelecimentos de ensino me
dia; 1 tipografia, 1 biblioteca, 1 jomal e 
1 mdioemissora. 

tr ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 rmi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
tota l: 9 500 ; receita tributaria: 6 018 ; des
pesa fixada: 9 500. 

f:I REPRESENTACAO POLiTICA - 13 verea
dores em exercicio . 

Texto de Marcos Vinicius da Rocha, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS I-JIST6RICOS 

0 DESBRAVAMENTo do territ6rio que hoje cons
titui o Municipio de Mage, primiti

vamente habitado por indios da tribo dos 
Timbiras, teria ocorrido nos primeiros anos do 
Brasil Colonia. 

Em 1565, Simao da Mota, agraciado com 
sesmaria na regiao , construiu moradia no 
morro da Piedade, transferindo-se, alguns 
anos depois, para Magepe-Mirim, atual Ci
dade de Mage. 

Proximo a essa localidade, surgiu, por 
volta de 1643, outra povoac;ao, inicialmente 
denominada Pacobaiba, depois Nossa Scnhora 
da Guia de Pacobaiba e, finalmente, Guia de 
Pacobaiba. 

A 18 de janeiro de 1696, a primeira dessas 
povoac;6es recebeu o predicamento de fregue
sia (apesar de a constrw~ao da igreja matriz s6 
ter sido concluida em 1747 ), verificando-se o 
mesmo, a 14 de dezembro de 1755, com relacao 
a segunda. -

Grac;as aos esforc;os dos colonizadores e 
a fertilidade do solo, bem como a contribuic;ao 
do elemen to negro , as localidades gozaram, 
no periodo colonial , de invejavel situa<;ao. 

Em 9 de junho de 1789, Mage encontra
va-se a tal ponto adiantada que o Governo 
!he conferiu o predicamento de vila , verifi
cando-se a instalac;ao a 12 de junho do mesmo 
ano, com territ6rio desmembrado do Munici
pio de Santana do Macacu e da Cidade do Rio 
de Janeiro , inclusive ilhas do pequeno arqui
pelago de Paqueta. 

Ate meados do seculo XIX, as mercado
rias procedentes de Minas e Goias eram trans
portadas por alimarias que , em caravanas, 
demandavam os portos dos rios Estrela e 
Mage, onde eram embarcadas em fal11as para 
o Rio de Janeiro. 

Nestas mesmas embarcac;6es seguiam, tam
bem, os filhos de familias abastadas para se 
"fazerem doutores" no Rio. 

"Mage, por sua posic;ao geografica, era o 
porto preferido; seu comercio era intenso : por 
ali se escoavam milhares de toneladas de cafe, 
cereais, toucinho, fumo e todos os generos da 
lavoura" (J. H. Valle). 

P ara que se avalie a importancia da re
giao durante o Segundo Imperio, basta recor
dar que em terras do Municipio foi construida 
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Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade 

a primeira estrada de ferro da America do 
Sul, denominada, a principia, Maua e, depois, 
E. F. Principe Grao-Para. Foi inaugurada a 
30 de abril de 1854 e ligava as localidades de 
Guia da Pacobaiba a Fragoso na extensao de 
14 500 metros. Ainda hoje se conserva a pri
meira locomotiva entao pasta em funciona
mento, popularmente conhecida par "Baro
nesa". 

Durante a revolta da Armada, o Almi
rante Saldanha ocupou a cidade, sendo a es
quadra abastecida com os produtos de Mage 
e Teres6polis ; perdida a causa, em 28 de feve
reiro de 1894 foi Mage atacada e vencida. 

Com o advento da Lei Aurea, a exemplo 
do que sucedeu em t6das as zonas agricolas 
do Pais , o Municipio sofreu violento colapso. 

Outro fator que tambem influiu no decli
nio de Mage foi a insalubridade do clima e 
das terras motivada pela obstrU<;ao de rios e 
canais ; hoje, esse problema esta quase total
mente superado. 

Fundada a Companhia Mageense, a fa
brica de tecidos reconstruida proximo ao 
porto proporcionou trabalho a centenas de 
operarios. Mais tarde, a Companhia adquiriu 
a Fabrica de Andorinhas, situada em Santo 
Aleixo (onde existia a antiga fabrica de Santo 
Aleixo) . 

Iniciou-se, entao, nova era de soergui
mento do Municipio. 
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A vila de Mage foi elevada a categoria de 
cidade por efeito da Lei ou Decreta provin
cial n.0 965, de 2 de outubro de 1857. (Os De
cretos estaduais numeros 1 e 1-A, respectiva
mente, de 8 de maio e 3 de junho do ano de 
1892, referem-se a criac,;ao do distrito de 
Magel. 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 1.0 de julho de 1957, Mage e cons
tituido dos seguintes distritos: Mage, Guapi
mirim, Guia de Pacobaiba, Inhomirim, Santo 
Aleixo e Surui. 

tOf.AUZA(-.40 T>O MUNICiPIO 

M AGE pertence a Zona da Baixacla da Gua
nabara, uma das 10 regi6es em que o 

Estado do Rio de Janeiro esta subdividiclo e 
da qual fazem parte, tambem , os municipios 
de Cachoeiras de Macacu , Duque de Caxias, 
Itaborai , Nil6polis. Niter6i, Rio Bonito, Sao 
Goncalo e Sao Joao de Meriti. 

A sede municipal , que dista 28 quil6me
tros (em linha reta l da capital estadual , 
possui as seguintes coordenadas geognificas : 
22° 39 ' 23 " de longitude sui e 43° 02 ' 18" de 
longit ude W. Gr . 

. · ISPI~CTOS Fi::iiCOS 

0 TERRIT6RIO mageense compreencle duas 
regi6es dis tin tas: a das mon tanhas e a 

da planicie , esta ultim.a constituida pela zona 
pantanosa ou alagadi<;a saneada. A Serra dos 
6rgaos e o principal acidente orognifico do 
Municipio, nela encontrando-se o ponto cul
minante, denominado "Fico Declo de Deus", 
com 1 650 metros de altitude, ap roxima cla
mente. 

0 clima e quente, tenclendo ao temperado 
em certas epocas do ano. 

Dentre os numerosos rios que banham o 
territ6rio m unicipal, clestacam-se o Mage, 
Iriri, Surui, Estrela, Guapi , Inhomirim, Ma
cacu, etc . 

Nas terras do Municipio, existem jazidas 
de caulim, ja em explorac,;ao, e fontes de agua 
mineral. 

As matas fornecem madeiras de lei (ipe
-tabaco, cedro, rosa, canela preta, etc.), alem 
de fibras vegetais. 

Na fauna terrestre ha muitos animais, 
destacando-se veados, capivaras, queixadas, 
quatis, macacos , etc. 
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ASPJ~CTOS DF.MDGRAFICOS 

0 MuNiciPIO contava, na data do Recen
seamento Geral de 1950, 36 761 habitan

tes (19 002 homens e 17 759 mulheres). 
Segundo o Departamento Estadual de 

Estatistica do Estado do Rio de Janeiro a po
pulac;ao estimada para 1° -VII-1957 era de 
42 922 habitantes. 

Na distribuic;ao da populac;ao segundo os 
quadros rural, urbana e suburbano, verifica-se 

q u e o Municipio 
apresenta a mes
ma caracterist ica do 
conjunto do Estado. 
isto e, quotas apro
ximadamente iguais 
de habitantes no 
quadro rural e no 
conjunto dos qua
dros urbana e su
burbano ( 49% de 

OUADRO URBANO L~J 36% pessoas no quadro 
OUADRO SUBURBANO - 15o;. rural do MuniciDiO 

contra 52 % no Es-
auAoRo RURAL ~ 49% tadO). 

A Cidade de Mage concentra cerca de 
19 % dos habitantes; a vila de Santo Aleixo, 
17% e a de Inhomirim, 6%. 

Guapimirim e Inhomirim sao OS dis t ritos 
que apr esentam maior populac;ao no quadro 
rural. 

Na discriminac;ao da popula~ ':: o segundo a 
cor, o Municipio afasta-se bastante do con
junto estadual, com 44 % de habitantes de cor 
branca e cerc:x de 56 % de cor pret:t ou parda 
(no Estado , ao contnirio, ha 60 % de pessoas 
de cor branca e 40 % de cor preta ou pard a) . 

Em relac;ao a religiao, apresenta caracte
ristica semelhante ao Fstado do Rio de Ja
neiro - ao !ado cle 87 % de cat6licos, e ·dstem 
cerca de 10 o/c de protestantes (no Estado a 
quota de cat6licos e da ordem de 90 %). 

:E infima o numero de estrangeiros no 
Municipio. 

PRTlW-:TPA TS ATIVlDADF:S 

F:CONOMTCAS 

A s PRINCIPAlS ativida des economicas dos ha 
bitantes sao, principalmente, as indus

trias. Assinalam-se, nos ramos "industrias de 
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transforma<;ao" e "industrias extrativas" ele
vadas quotas de h abitantes: 43% e 14%, res
pectivam en te (per cen tagens calculadas sobre 
o total das pessoas de 10 anos e mais do qua l 
foram excluidos os h abitanies inativos , os que 
exercem atividades domesticas nao remune
radas e discentes e os que nao puderam ser 
incluidos em algum ou tro ramo). 

No ramo "agricultura, pecwi.ria e silvi
cu ltura" trabalham, apenas , 18% do referido 
total. 

A elevada quota de habitantes exercendo 
a ocupar;ao principal na industria de trans
formar;ao situa o Municipio no grupo das 
demais un idades fluminenses com caracteris
tica nitidamente industrial, pois, no seu con
junto, o Estado do Rio de Jan eiro e prepon
derantemente agropecuario (cerca de 41 % de 
h abitantes, no Estado, exercem a pr incipal 
atividade no ramo "agricultura, pecuaria e 
silvicultura" e 21% no ramo "industrias de 
transformar;ao"). 

AgricultLLm e pecruiria 

' 
A INTENSA atividade industrial do Munici-

pio contrap6e-se u ma lavoura e pecua
ria pouco desenvolvidas; naquela, apenas se 
destaca a produr;ao de banana, exportada em 
escala aprecia vel para a cidade do Rio de 
Janeiro. Ao !ado da cultura da banana. regis
tam-se pequenas Ia vouras de arroz, abacaxi, 
milh o, mandioca lmansal e to:!'ate. 

Em 1955 , o valor da prod ur; ~lO agricola ele
vou-se a 30 milh6es de cruzeiros, dos quais 23 
milh6es resultantes da produ<;ao de bananas 
1 dados do SEP) : 

PRODUTOS AG RlCOLAS 

Banan~ ... .. 
.\rroz co m casC'a .... 
:\iYlCaxi .. 
\f!lho. 
.\bndioca man sa . . 
Tomatc. 

TOTAL .. 

VALOR DA PRODUCAO 

Nilmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

22 500 
4 000 
I 120 
I IH; 

0!\0 
!52~ 

30 254 1 

c~ s6bre 
o total 

74,37 
13,22 
:l,70 
:l, 69 
:1,27 
1,75 

100,00 

0 Municipio e um dos principais produ
tores de banana no Estado lem 1955, nos 1 013 
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hectares plantados produziram-se 1 500 000 ca
chos): 

Munic ipios 

Itaguai 
Man ga ratiba 
Cachoeiras de Macacu 
Angra dos R eis 
Rio Bonito ........ . . . . ... . . . ... . . .. . 
Marie B. 
MAGE 

Qu an t ida cle 
(cach os) 

4 000 000 
3 094 000 
2 850 000 
2 840 000 
2 100 000 
2 000 000 
1 500 000 

A pecwiria, muito pouco desenvolvida, 
apresenta efetivos relativamente pequenos de 
bovinos, suinos e muares : 4 000, 3 000 e 1 400 
cabec;as, respectivamente. Em 1955, contava o 
Municipio 800 equinos e 500 caprinos. 

lndzlstrias de transformaqiio 

As rNousTRIAS de transformacao concen
tram, como se viu , elevada qi.wta de pes

soas ativas, constituindo a grande fonte de 
r enda do Municipio. 

Em 1955, contava Mage 26 estabelecimen
tos industriais (que ocupavam 5 ou mais pes
soas) , nos quais t r abalhavam 4 022 operarios, 
tendo o valor da produc;ao atingido 269 mi
lh6es de cruzeiros. 

A principal industria e a textil ; nas 4 fa
bricas de fi ac;ao e tecelagem de algodao do 
Municipio - onde t rabalhavam 3 649 opera
rios -- foram produzidas mercadorias cujo 
valor a lcancou 232 milh6es de cruzeiros (dados 
do Registro· Industrial ) : 

INDUSTR IA S DE 
TRANSFORMA(/AO 

Tran~forma~·:1o de minC' rai ~ n:"io 
mt•t:'dir·os 

1\lat!cira 
~ [ obili:ir io. 
Tcxtil . 
Produtos :ll imeJJtares. 
Ucbidns 
Divcrsas. 

TOT AL 

I . VALOP DA 
Nu~~ero Operitr ios PROou c;iio (1) 

e~tabe l e - oc upados I 
c1 mentos Cr $ 1 000 ': st bre 

o to tal 

:!:n fi :21:) 

I 
2, :3 1 

:)I Li 20 i 1,.1/ 
(x) (x) ( x) (x) 

:~ ti -19 z:l l 978 
I 

86,39 
f> l :2 1 R~5 ~. 15 
I ' I ~RS 

I 

11 ,55 
(x) ( x) (x) (x) 

26 4 022 268 525 100,00 

(x) H..csultado omtt1do a tun de cvJtar wdn•Jd ua!Jza~·ao de tnfor nul<"6cs . 
Os dad os omitidos acham.-sc incluidos nos w tais. 

( l ) l"nd u:;i ,·c reccitn provcnbntc de scn·ic;os indust.ria ls pre ... tados a 
tcrcei ros. 

8 - MAGE 



F;ibrica d e T cc ido s Ita tiai<t S/A 

Na industria t extil , a materia-prima e 
manufaturada ate a transformagao final , em 
sua maioria, no proprio Municipio; entre
tanto, o "acabamento" na industria de teci
dos e, tambem, realizado fora de Mage . 

No distrito de Inhomirim estao localiza
das as fabricas Pau Grande e Santana, da Cia. 
America Fabril ; no de Santo Aleixo , a fabrica 
Esther, da Cia. Fia<;ao e Tecelagem Bezerra 
de Melo, e as fabricas Unidas de Tecidos, 
Rendas e Bordados S.A. Em 1957, r einiciara 
suas atividades a fabrica Itatiaia de Tecidos 
S.A. na sede municipal. 

Sao tambem importantes a fabr ica de 
p6lvora da Estrela (do Ministerio da Guerra ) , 
no distrito de Inhomirim, e a de doces, da 
S.A. Colombo, na sede municipal. 

Ha, a inda, a m encionar a ind(tstria de 
transformagao de minerais nao metalicos, na 
qual sobressai a de cenlmica. 

Tn(htslrias exlralit·as 

E MBORA nao tenha a amplitude da ind(Jstria 
textil, as ind(Jstrias extrativas contri

buem, tambem, para a riqueza do Municipio , 
principalmente a de exploragao de fontes 
hidrominerais e as de extragao de pedra e 
outros materiais de construcao. 

Em 1955, a produgao de , agua mineral do 
Municipio elevou-se a 3 321 597 litros - o que 
corresponde a 28 % do total do Estado (dados 
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do SEPl ; Mage foi , entao, o 1° produtor flu
minense, secundado por Teres6polis cuia pro
du<;ao atingiu 2 609 691 litros. 

Prodw;iio florestal 

R EDuz-sE a produgao flo1estal , pratica
mente, a de lenha, sendo diminuta a ex

t ra<;ao da m a deira. 
Em 1S54, segundo informa c;6es do SEP, a 

produ <; Z.. o de lenna elevou-se a 4. 6 755 m etros 
cubicos, no valor de 2 338 milhares de cru
zeiros. 

No mesmo ano, a produgao de carvao 
vegetal atingiu 1 020 toneladas e a de madeira 
2 152 metros cubicos. 

Prodw;iio de pescado 

~ ITUADO no fundo da baia de Guanabara, 
~ parte de sua populagao pratica a pesca. 
Ha em Mage duas col6nias cuja atividade e 
digna de nota; dedicam-se principalmente, a 
pesca da tainha, pirauna, pescadinha, cama
rao, mero e robalo. 

Em 1955, segundo informa<;ao do Servi<;o 
de Estatistica da Produgao, a produgao do pes
cado atingiu 169 toneladas, no valor de 1 854 
milhares de cruzeiros (em 1956, a produ<;ao 
foi estima da em 2,6 milh6es de cruzeiros\. 

METOS DE T RANSPORTE 

A LIGAC,::A.o do Municipio com a cidade do 
Rio de Janeiro faz-se atraves de estradas 

de ferro (ramal do litoral, da Leopoldina e 
ramal de Teres6polis, da E. F. Central do 
Brasil\ e de rodagem (d uas emoresas man 
tcm linb". regular - uma parte da sede mu
nicipal. outra de Santo Aleixo) ; com a capital 
do Estado, tambem , por ferrovias e rodovia, 
preferindo-se, porem , o transporte rodoviario. 

As liga<;6es de Mage com as localidades 
vizinhas, as capitais estadual e federal co
brem a s seguintes distancias: 

Duque de Caxias - 1 ) Ferroviario: 38 km 
(EFCB e EFLl ; 21 Rodoviario: 43 km. 

Cachoeiras de Macacu - 1) Ferroviario : 
57 km; 2) Rodoviario: 78 km. 

Petr6polis - 1 ) Ferrovia rio : 44 km ; 2\ 
Rodovia rio : 59 km. 
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Teres6polis - 1) Ferroviario (EFCBJ: 32 
km; 2) Rodoviario - a) via Petr6polis: 112 
km; b) via Nova Friburgo: 206 km. 

Itaborai - 1 1 Rodoviario: 29 km; 2 1 
Misto - ferroviario, ate Estacao de Itaborai e 
dai rodoviario: 27 km. ~ 

OCEANO 

Capital Estadual- 1) Rodoviario : 50 km; 
21 Ferroviario, ate a Capital Federal e dai. 
par via mari t ima ( 6 km) . 

Capital Federal - 1 l Rodoviario: 62 km: 
21 Ferroviario: 58 km; 31 Misto - ate a Capi
tal Estadual e dai. par via maritima. 

COMFRCTO E BANCOS 

N A.o ha grande atividade do comer cia ata
cadista dentro do Municipio ; ao contra

rio, o varejista apresenta-se relativamente in
tenso, registrando-se, anualmente , elevado 
valor de vend as de mercadorias (em 1957 . 
contava Mage 3 estabelecimentos atacadistas 
c 103 varejistas l . 

A natureza dos produtos de exportagao 
fabricados no Municipio; as exigencias de seu 
mercaclo interno e, principalmente, a proxi
midacle clas capitais estadual e federal levam 
o Municipio a realizar transac;5es diretas com 
o comercio por atacado dessas capitais. Mage 
mantem transac;6es comerciais com o Rio de 
Janeiro e Niter6i e os Municipios de Petr6po
lis e Teres6nolis. 

AnaJogamente, em relac;ao a o movimento 
bancario , a proximidade daqueles dois impor
tantes centros urbanos reduz essas atividades 
den tro do Municipio. 

Ha, em Mage , agencias dos seguintes 
bancos: Comercio e Industria de Minas Ge
rais S .A. e Predial do Estado do Rio de Ja
neiro S.A. ( escrit6rio l . 
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Em. 28 de fevereiro de 1957, as principais 
contas da pra<;a mageense registraram os se
guintes dados: 

CONTAS 

Emprl·stimos em C/C. 
TiLulos dcstontado:-; .. 
D epOsitos :l \'i sta c a curto prazo 
Dcp{n~i to s a pra zo. 

SALDOS EM 28 DE I 
FEVEREIRO DE 1957 

(Cr $ 1 000) 

Municipio. de l Municipi o 
Sao Gon ,alo de Mage 

- ~~----·-· -· . 

620 I .\G G36 
71 21:2 

2 091 

J.l 901 
27 705 

1 992 

INSTRUC:AO PVBLICA 

c-;, de 
Mage 
s..,bre 

Sao Gon,alo 

26,31 
38,90 

9,50 

I' oM BASE nos dados censitaxios de 1950, 
'\_,4 pode-se estimar que, atualmente, a per
centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 54 %, quota observada 
naquele ano (calculada sabre o total das pes
soas presentes de 10 anos e mais) . 

Essa quota , relativamente elevada no 
quadro nacional, aproxima-se da que corres
ponde ao conjunto do Estado (56%) . 

En sino 

H A. no Municipio 38 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum, 6 

de supletivo; 2 estabelecimentos de ensino 
media: Ginasio e Instituto Pedag6gico e Gi
nasio Mageense. 

Grupo Escolar Joaquim Leitiio 



FINAN~AS POBLICAS 

EM 1956, a receita total orgada para o Mu
nicipio foi de 9 500 milhares de cruzeiros 

dos quais 6 018 correspondentes a tributaria; 
a despesa prevista nesse ano foi de 9 500 mi
lhares de cruzeiros. 

No periodo 1951/ 56, as finan<;as do Mu
nicipio atingiram as seguintes cifras (dados 
fornecidos pelo Conselho Tecnico de Economia 
e Finangas) : 

FINANCAS tCr $ 1 000 1 

ANOS 

195 1. 
1952 . 
1953 . 
195-1. 
1955. 
1956 ( I) 

Rece ita arrec.:tdada 

Total T ribut:l ria 

_, 500 I 

I 500 
.\ 700 I 
5 JU:' 
7 275 
q .1()0 

2 n:3o 
:2 (i:HJ 
2 ~00 
:2 !16 1 
5 .j/.i 
li 01 -.: 

Desr1esa 
real izada 

.] 5UU 
·I .\Oll 
5 700 
li 700 

I 
Sal do ou 
" defi cit " 

do bala n~o 

h G 1~ + 
!I ;)0() I 

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

Tributaria 

Impastos 

Terri to rial 

Predial ... 

S6bre lndustrlas e proflss6es 

De llcenc;;as ..... 

6 018 

3 740 

250 

700 

2 400 

J ogos e Di vers6es ... .... . .. . .. . ..... . . 

270 

120 

2 278 Taxas . . 

Assistencia e seguranc;;a social 272 

Expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Fiscalizac;;ii.o e servic;;os diversos 80 

Limpeza publica 543 

Via9ii.0 280 

Outras 853 

A a rrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados para 
o periodo 1951/ 56: 
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RECEITA ARR ECADADA (Cr $ 1 000) 

ANO S 
Feder a l Estadual Munic ipa l 

(1) (1) 
---~ -- --- · · - ·- ·-·- - - -

1951 I 0 ~2 11 / 01 
1052 n 190 I 0 SHii 
195:3 10 101 12 580 
Hl5-! 13 312 11 ~: : a 

195.\ J ~ :l SG 28 l -IS 
195G. :Z 3 0:!:{ :.:. ~ 1 29G 

(1) l nspl'\ oria Heg im:a l dt' E st:.t i~ t ir::t fvlu!.i ci J: l 

DIVIiRSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

.J 500 
4 500 

I 

5 700 
5 193 
7 275 
a 500 

A PosrgA.o geognifica do Municipio, locali
zado no fundo da baia de Guanabara, 

em ponto, aproximadamente, eqiiidistante das 
capitais estadual e federal , e o fato de o 
mesmo contar com boa rede rodoviaria e fer
roviaria contribuem para o seu desenvolvi
mento, principalmente para a ampliagao do 
parque industrial. 

A Cidade de Mage, que e bem iluminada 
(1 004 ligagoes eletricasl, possui 750 domicilios 
servidos por abastecimento de agua; 3 hoteis, 
1 pensao e 2 cinemas. 

Dos 62 logradouros ptlblicos da sede mu
nicipal , 4 estao inteiramente pavimentados 
com paralelepipedos e 5, parcialmente; em 
outros 3 distritos , ha logradouros parcial
mente pavimentados e 1 totalmente , dos quais 
1 asfaltado e os demais revestidos de parale
lepipedos. 

Prefeitura Municipal 



Sao pontos de atrac;ao a cachoeira do rio 
do Pica, a 3 quilometros de Santo Aleixo ; a 
cascata do rio Sant'Ana, em Inhomirim, a ele 
ligada pela E. F. Leopoldina e par rodovia; o 
pica Dedo de Deus, situado na Serra dos 6r
gaos; o povoado de Maua, com 2 capelas se
culares, bem como as t rilhos da primeira fe r
ravia brasileira. 

Ha, a inda, a mencionar, as praias de Sao 
Fran cisco, Olaria , Anil e Pieda de, procura das 
pelos habitantes das localidades vizinh as. 

Dentre as filhos ilustres de Mage, citam-se 
Luis Alves de Lima e Silva, Duque de Cax ias, 
patrono do Exercito Brasileiro, nascido a 
25-VIII-1803, em Estrela, no lugar denomi
nado Taquara, hoj e pertencen te ao Munici
pio de Duque de Caxias , e Alcindo Guanabara, 
"principe dos jornalistas brasileiros", depu
tado, senador e que ocupou a cadeira n .o 3 da 
Academia Brasileira de Letras. 

As festas populares t radiciona is dos ma
geenses sao o carnaval e as religiosas. Em 
junho, celebram-se, na Prac;a Comendador 
Guilherme, as festejos de Sao P edro ; em julho, 
h a festa n a Capela de Santo Aleixo; em 
ag6sto, comemora-se o dia de Nossa Senhora 
da Ajuda, em Guapimirim; em. setembro , rea
lizam-se as festas de Nossa Senhor a da Pie
dade e N. sa da Guia de Pacobaiba ; em no
vembro ha a festa do Senhor do Bonfim e, 
no m es seguin te , a de Sao Nicolau , em Surui. 

Acha-se instalada no Municio io uma 
Agencia Municipa l de Est atistica. 6r gao inte 
gran te do sistema estatistico brasileiro . 

P ST A pnblicaciio jaz parte c!a serie cle monografias 
1nunicipais organizada pela D iretoria cle D o

cumcntaciio e D iv11lgaccio clo Conselho Nacional cle 
Estatistica. A nota iutrod11t6ria. s6bre aspect os cla 
evolu ciio hist6rica clo Municipio . corresponcle a uma 
t eutat iva no senticlo cle sintetizar. com aclequacla sis 
tematizaciio, elementos esparsos em cliferentes clo
cu?nentos. Ocorre1n. en~ alguns casas. div~rgencias de 
opiniclo . con1-uns e1n assuntos d essa natureza, ntio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de 7Jesquisa. Par isso. o CNE acolheria com o maio·r 
interesse qualquer colaboraciio, especialmente cle his
toriaclores e ge6gm/os. a fim de que se possa clirulgar 
cle juturo. sem receio de controversias. o esc6rr;o his 
t6ri.co e geogrcl/ico dos m.uni.cipios brasileiros. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Luiz de Abreu Moreira 

COLE\;AO DE MONOGRAFIAS 

(2.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudentopolis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramoblm. 111 - Cip6. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua!;ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiiinia. 118 - Caxambu. 119 
- Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 -
Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 - Ca
ruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - 0 Vale do Ca
riri. 128 - A~u . 129 - Len~ois . 130 - Born Jesus. 13l 
- Cangussu. 132 - Juazelro do Norte. 133 - Livr~
mento. 134 - Rio Claro. 135 - ltajuba. 136 - Buquim. 
137 - Concei~ao do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 - Dois Corregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 142 
- Picui. 143 - Territorio do Acre. 144 - Russas. 145 -
Tres Pontas. 146 - Juazeiro. 147 - Sao Louren~o. 148 
- Januiiria. 149 - Santo Amaro. 150 - Passo Fundo, 
151 - Marques de Valen~a. 152 - Osorio. 153 - Viana. 
154 - Irati. 155 - Muqui. 156 - Vassouras. 157 -Mage. 

Acabou -se de imprimir, no Servifo Grdfico 
do IBGE, aos quatorze dias do mes de outubro de 

mil novecentos e cinqiienta e sete. 


