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CANTAGALO 
RIO DE JANEIRO 

-{:( ASPECTOS F!SICOS - Area : 778 km' 
(1950) ; altitude : 382 m; temperatura me
dia em °C das maximas: 31; das mini
mas : 7. 

-t~ POPULAQ!i.O - 25 088 habitantes (estima
tiva para 1.0 -VII-1957) . 

-{:( ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
(cafe e milhoJ e pecuaria. 

-{:( EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
matriz e 1 agencia. 

-tl VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 68 autom6veis e 52 cami
nh6es. 

-{:( ASPECTOS URBANOS (sede) - 490 liga
t;6es eletricas, 160 aparelhos telef6nicos, 2 
hoteis, 2 pens6es e 1 cinema. 

-t1 ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 24 leitos; 3 medicos no exer
cicio da profissao. 

-{:( ASPECTOS CULTURAIS- 31 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 4 do supletivo, 2 estabelecimentos 
de ensino media; 2 tipografias' 2 biblio
tecas e 1 peri6dico. 

-{:( ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros ) - receita prevista 
total: 2 350; receita tributaria : 816; des
pesa fixada: 2 350. 

-{:( REPRESENTAQ!i.O POL!TICA - 11 verea
dores em exercicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6 e desenho 
da capa de Marcos Vinicius da Rocha da Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A s terras do a tual Municipio de Cantagalo 
foram primit ivamente habitadas por in

dios Coroados e Goitacases, que ainda perma
neceram na regiao por muitos anos ap6s a 
chegada dos colonizadores. Seu desapareci
mento, por emigragao, exterminio ou fusao 
com a populagao que se formou, processou-se 
gradativamente, ate meados de 1855, ao que se 
sup6e. 

Conforme a tradigao popular, a origem 
do nome Cantagalo estaria associada aos es
forgos da Coroa Portuguesa no sentido de 
preservar seus direitos de exclusividade na 
exploragao de garimpos, direitos esses pastas 
em xeque por audaciosos bandoleiros. 

Noticias entao correntes davam como 
fa cil a obtengao de fortuna nos garimpos do 
"Sertao do Leste", atraindo pa ra o local 
numerosos aventureiros, que muito concor
reram pa ra o desbravamento da regi ~ o . Entre 
eles figura o portugues Manuel H enrique, al
cunhado "Mao de Luva", o qual, partindo de 
Minas Gerais a frente de urn banda, atraves
sou o Paraiba do Sul e dirigiu-se para as ver
tentes dos afluentes dos rios Macuco, Negro e 
Grande, onde passou a explorar garimpos de 
forma clandestina. Instalado seu grupo no 
lugar em que hoje se acha a "Usina Can
tagalo", teve inicio , ali , a formagao de urn 
nucleo que em 1784 contava perto de "200 
moradias em que viviam mulheres e cria m;as 
ja da li natura ls, servindo de capelao o p a dre 
Gabriel , grande fazendeiro em Cachoeiras de 
Macacu". 

Recrudesceram entao, da parte do Vice
rei D. Luis de Vasconcelos e Sousa as tenta
tivas para desalojar daquelas terras os trans
gressores. Numa sortida realizada, quando os 
soldados ia se dispunham a regressar, depois 
de infrutiferas buscas , tiveram a atengao des
pertada pelo canto de um gala. Procurando 
localizar de onde proviera tal canto, encon
traram dormindo, no meio da mata, urn dos 
companheiros de "M§o de Luva", o qual foi 
preso e induzido, sob promessas de liberdade 
e dinheiro. a denunciar o lugar onde se escon
dia o banda. Essa ocorrencia ter-se-ia veri 
ficado em 1786 e a partir de enti'i o a locali
dade passou a ser conhecida por Cantagalo. 

Manuel Henrique e os seus, conta ainda 
a tradicao, foram degredados para a Africa , 
ap6s julgamento realizado pelo Juizo da In
tendencia Geral do Ouro. no Rio de Janeiro. 
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Depois desses epis6dios, o Governo colo
nial instalou uma Casa do Registro do Ouro, 
"distribuindo-se as terras em datas aos que 
quisessem faiscar". Os resultados, porem, re
velaram-se negativos, em face de se acharem 
esgotados os veios auriferos e, por esse motivo, 
foi extinta, logo no inicio do seculo XIX, a 
Casa do Registro do Ouro. Ficou ela, todavia, 
consignada na hist6ria do Municipio como o 
primeiro estabelecimento oficial ali instalado. 

Por Concessao de 18 de outubro do mesmo 
ano, o Vice-rei facultou as terras de Can
tagalo aos colonos que desej assem estabele
cer-se na zona. Tal decisao determinou uma 
ativa corrente imigrat6ria que muito con
correu para o desenvolvimento da povoa<;ao, 
no qual o elemento estrangeiro teve aprecia
vel participagao. 

Entre os alienigenas, contavam-se muitos 
agorianos, citados por Mawe como individuos 
tenazes, de cujo esf6rgo resultou a abertura 
de int'imeras fazendas em plena selva. Por 
Decreta de 6 de maio de 1818, S. M. D. Joao 
VI autorizou a vinda de imigrantes suigos e 
determinou que os mesmos f6ssem localizados 
no distrito de Cantagalo e no lugar denomi
nado Morro Queimado (local onde hoje se 
ergue Nova Friburgo). Posteriormente, outros 
colonos da mesma origem, antes fixados em 
Nova Friburgo, se encaminharam nara Can
tagalo, como atesta o seguinte trecho de uma 
carta do Abade Joye a urn amigo, datada de 
6 de maio de 1822: "Nova Friburgo esta quase 
deserta. Os colonos trabalhavam em terras 
cuia fertilidade deixava muito a deseiar. Born 
numero deles estava empregado no Rio de Ja
neiro. Outros, visto o solo nao se prest.ar ao 
cultivo, se haviam dirigido para os !ados de 
Cantagalo, regiao fertil , onde compravam 
terras". 

Outro fator de importancla para o pro
gresso da nascente Comuna foi a explorac;;ao, 
pelos colonos, do trabalho escravo, aue em 
pouco temno impulsionou as lavoura,:; de cafe, 
milbo, feijao, cana-de-agucar, mandioca etc., 
desenvolvidas a ponte de tornar Cantagalo 
conhecido, na epoca, como "celeiro da terra 
fluminense" . Tambem a inauguracao da Es
trada de Ferro Cantagalo, mais tarde incor
porada a Estrada de Ferro Leopoldina, repre
sentou urn marco expressivo para a prosperi
dade da Comuna. 

E atribuida ao Tenente Jose Joaquim Soa
res a introducao da cultura cafeeira em Can
tagalo. Segundo Mawe, era tal a fertilidade 
da terr"a, que em dois anos o cafe frutificava. 
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0 distrito foi criado por Alvara de 9 de 
outubro de 1806. 

Com sede no arraial de Novas Minas de 
Cantagalo e a denominagao de Sao Pedro do 
Cantagalo, passou a categoria de vila por 
f6rga do Alvara de 9 de margo de 1814. Pela 
Lei provincial n.0 965, de 2 de outubro de 1857, 
foi elevado a Municipio, com a denominagao 
de Cantagalo e territ6rio desmembrado das 
antigas vilas de Santo Antonio de Sa (atual 
Cachoeiras de Macacu) e Campos. 

A partir de 1888, em virtude da aboligao 
da escravatura, a economia do Municipio ex
perimentou grande declinio, pois tinha suas 
bases na agricultura e pecuaria e essas ativi
dades eram ate entao executadas pelos ca
tivos. 

Em 1890, verificou-se urn surto de febre 
amarela na cidade, causando-lhe grandes pre
juizos em vidas humanas e agravando ainda 
mais a situagao do Municipio. 

A recuperagao fez-se aos poucos, surgindo 
no Municipio, atraves da faina empreende
dora, campos de criagao, pequenas industrias 
de laticinios e culturas agricolas. 

De ac6rdo com a divisao administrativa 
vigente em 1.0 de julho de 1957, o Municipio 
comp6e-se de 5 distritos: Cantagalo (sede), 
Boa Sorte, Euclidelandia, Santa Rita da Flo
resta e Sao Sebastiao do Paraiba. 

A Comarca de Cantagalo foi criada por 
Decreto de 15 de janeiro de 1833. Segundo 
a divisao territorial de 31-XII-1937, bern como 
o quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n .o 392-A, de 31 de margo de 1938, cons
tava de um s6 termo - o de mesmo nome. 
No qi.iinqi.ienio 1939/43 (Decreto-lei estadual 
n.o 641 , de 15-XII-1938) , figurava com os 
termos de Cantagalo e Duas Barras; no pe
riodo 1944/48 (Decreto-lei estadual n .o 1 056, 
de 31-XII-1943), com os de Cantagalo, Cor
deiro, Duas Barras e Sao Sebastiao do Alto 
divisao essa inal~erada ate a data presente. 

LOCALIZ A(:AO DO MUNICiPIO 

0 MUNiciPIO esta situado na Zona Fisiogra
fica de Cantagalo, uma das 10 zonas em 

que foi dividido o Estado do Rio de Janeiro e 
que compreende os Municipios do Carmo, Cor
deiro, Duas Barras, Itaocara, Sao Sebastiao 
do Alto, Santa Maria Madalena, Sapucaia , 
sumidouro, Sao Fidelis e Trajano de Morais. 
Destes, OS cinco primeiros lhe sao limitrofes. 
Cantagalo confina, ainda, com o Estado de 
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Minas Gerais, do qual e separado pelo curso 
do rio Paraiba do Sul, no trecho em que este 
banha o distrito de Sao Sebastiao do Paraiba. 
Tambem lhe fica fronteira uma pequena faixa 
do Municipio de Santo Antonio de Padua. 

A distancia em linha reta entre Cantagalo 
e a Capital Estadual e de 128 km na diregao 
37° 43' NE. Sao as seguintes as suas coordena
das geograficas: 21° 59' de latitude sul e 42° 22' 
de longitude W. Gr. 

OCEANO 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRIT6RIO apresenta diversos acidentes 
geograficos. Todos os distritos do Muni

cipio sao banhados por cursos d'agua : o rio 
Negro banha Cantagalo e Euclidelandia; Boa 
Sorte situa-se a margem do ribeirao das 
Areias, Sao Sebastiao do Paraiba, a direita do 
rio Paraiba do Sul; e em Santa Rita da 
Floresta ha o c6rrego Quilombinho. Mencio
nam-se ainda o rio Macuco, o Grande, do 
Mascate, o ribeirao da Aldeia e os c6rregos do 
Bom Vale, Quilombo, Itaoca, Lavrinhas, Boa 
Vista, Teixeira e das Pacas, entre outros. 

Existem algumas cachoeiras e quedas 
d'agua, sendo as do Ronca Pau, Santa Teresa, 
Val de Gragas, e Bernardo de Sousa as prin
cipais. 

Encontram-se em Cantagalo as Serras do 
J equitiba, Santa Tereza, Ana Joaquina, Flo
resta, Agua Quente, Batalha, Bela Vista, Boa 
Lembranga, do Gaviao, Paraiba etc. 

A temperatura de Cantagalo, em 1956, va
riou de 31°C (media das maximas) a 7°C 
(media das minimas) e a media compensada 
foi de 19°C. 0 clima e considerado salubre. 
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0 solo do Municipio apresenta, nos dis
tritos de Euclidelandia e Boa Sorte, grandes 
jazidas de pedra calcaria. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

P OR ocasiii,o do ultimo Recenseamento Ge
ral, realizado em 1950, a populagao de 

Cantagalo somava 21 487 habitantes ( 10 938 
homens e 10 549 mulheres), ocupando o ter
ceiro lugar dentro da zona fisiografica a que 
pertence. Somente Sao Fidelis e Itaocara, 
naquela zona, tinham populagao superior a 
sua. A densidade demografica do Municipio 
era, aproximadamente, de 28 habitantes par 
quilometro quadrado. Para 1957, o Departa
mento Estadual de Estatistica estimou uma 
populagao de 25 088 habitantes. 

Na composigao segundo a cor, a populagao 
do Municipio apresenta uma percentagem de 
habitantes de cor branca superior a 52%; OS 
pretos e pardos, em conjunto, atingem cerca 
de 47 %. As correspondentes quotas para o Es
tado sao 60 % de brancos e 40% de pretos ou 
pardos. 

Quanta a religiao, 96% dos habitantes, no 
Municipio, se declararam cat6licos romanos e 
no Estado, 90%. 

As quotas de brasileiros natos quase se 
equivalem nos quadros municipal e estadual 
sendo de 99 % em Cantagalo e 98% no Estado 
do Rio de Janeiro. Sao modestas as percenta
gens de estrangeiros, tanto no Municipio 
(0,6%), como no Estado (1,5%) . 

Nos quadros urbana e suburbano do dis
trito-sede (cidade de Cantagalo), localizam-se 
14% da populagao municipal e nas vilas de 

OUADRO URBANO 

Boa Sorte, Euclide
laRdia, Santa Rita 
da Floresta e Sao 
Sebastiao do Parai
ba, 6% . 

A maior parte da 
populagao, cerca de 
80 %, habita o qua
dro rural do Muni
cipio, enquanto 17% 

• 17% se distribuem pelo 
QUADRO SUBURBANO ~ 3% quadrO UrbanO e 

apenas 3% pelo su-
auAoRo RURAL ~ eo% burbano (as percen
tagens relativas ao Estado apresentam certo 
equilibria entre os quadros rural - 52% - e 
urbana - 41 %) . 

CANTAGALO - 7 



PRINCIPAlS ATIVIDADES 
ECONOMICAS 

E M Cantagalo, do total de pessoas econ6-
...:.~ micamente ativas de 10 anos e mais, es

tima-se que 71% se dedicam ao ramo "agri
cultura, pecuaria e silvicultura"; 10%, ao 
ramo "prestac;ao de servic;os"; e 5%, as "in
dustrias de transformac;ao" Cpercentagens 
calculadas sabre o referido total, excluindo-se 
os habitantes inativos, os que exercem ativi
dades domesticas nao remuneradas, escola
res discentes, mal definidas ou nao declara
das, alem de outras nao compreendidas nos 
demais ramos) . Verifica-se, pela discrimina
c;ao acima, a acentuada predominancia da 
agropecuaria em relac;ao as demais atividades 
desenvolvidas pela populagao da Comuna. 

Agricultura e pecuaria 

A• PRODU!{AO agricola do Municipio encontra 
no cafe e no milho as culturas que mais 

fortemente concorrem para sua economia. 
Outros produtos sa.o ainda cuitivados, porem 
em menor escala. Entre estes merecem desta
que o arroz com casca, o feijao, a cana -de
-agucar e a batata-inglesa. 

Dessa produgao, quase toda consumida 
no proprio Municipio, apenas pequena parte 
e exportada, contando-se Nova Friburgo e 
Cordeiro entre os principals compradores. 

Em 1955, segundo dados do Servigo de 
Estatistica da Produgao, o valor da produgao 
agricola de Cantagalo atingiu cerca de 44 mi
lhoes de cruzeiros e assim se distribuia, par 
produt6: 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS l.'AGRiCOLAS 
Niimeros % sobre 
absolutos o tota l 

(Cr$ 1 000) 

Cafe .......................... . . . ..... . 19 350 44,05 
Millio...... .. ........ . .. .. .. . . .. .... . 10 640 24,22 
Arroz com casca . ......... . ...... . ... . . . 4 920 11,20 
Feij~o ... . . . ... ... ... . . . . . . . . . . .. • ..... 1~!<0 4,51 
Outroo (1) ....... ................ .. .. . . 7 041 16,02 

TOTAL .............. , ... . . . . ... . . . 43 931 100,00 

(1) E!ll "outros" estao incluidos: cana-de-acucar, batata· inglesa 
banana, laranja, manga, mandioca ma.nsa; tomate, batata-doce, tangerina 
fumo em fOlha, limiio e mamona. 
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0 cafe, que correspondeu quase a metade 
do referido valor, no citado ano, teve o se
guinte desenvolvimento no periodo 1951/55: 

ANOS Quantidade Valor 
(arrOba) (Cri 1 000) 

195! ... . . .. .. 61 600 24 640 

1952 . ... ..... . 61 GOO 15 100 

1953 .. 61 GUO 27 720 

1954 GL 900 27 855 

1955 .. ..... . ····· ······ ·· ·· 43 000 19 350 

Pode-se observar na tabela acima que, a 
excec;ao do ano de 1955, quando houve uma 
reduc;ao de quase 7% em relac;ao ao ano ante
rior, a produc;ao cafeeira no periodo conside
rado manteve-se em posic;ao estavel. A dife
renc;a para menos verificada no valor da safra 
de 1952, comparativamente a de 1951, foi de
vida ao prec;o medio inferior alcan c:;ado pelo 
produto naquele ano. 

A pecuaria tern pos1c;ao destacada na 
economia de Cantagalo. Os dados do SEP , re
feren tes ao ano de 1955, situam os rebanhos 
bovino e suino como os de maior importancia, 
seja quanto aos efetivos, seja quanto ao valor. 
A 169 milh6es de cruzeiros ascendeu o valor 
dos rebanhos do Municipio, tendo o gado bo
vino contribuido com 53 % desse total, en
quanta o rebanho suino concorreu com 39% 
da mesma quantia. 

A populac;ao pecuaria de Cantagalo na 
quele mesmo ano, discriminada por cabegas e 
respective valor em milhares de cruzeiros, foi 
a seguinte (dados do SEP) : 

Bovlnos .... . 

Eqtilnos . 

Aslnlnos .. 

Muares . .. . 

Suinos .... . ......... . . . ... . 

O vlnos ....... • ........ • .... 

Caprlnos .... . ...... . . .... . . 

Qu a n tldade 
(ca beQas) 

36 000 

6 000 

60 

2 000 

30 000 

500 

1 300 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

90 000 

9 600 

96 

3 200 

66 000 

75 

195 

A criac;ao do gado bovina destina-se, em 
grande parte, a produc;ao de leite (base da in
dustria de laticinios do Municipio) que foi, em 
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1955, da ordem de seis milh6es e duzentos mil 
litros, com o valor de 15 e meio milh6es de cru
zeiros. 

Prodw;iio industrial 

0 s dados do Registro Industrial relativos ao 
valor da produc;ao no ano de 1955 regis

traram urn movimento de quase 29 milh6es de 
cruzeiros, em que se incluia o das industrias de 
transformac;ao, servic;os industriais de utilidade 
publica e construc;ao civiL 

Para esse total concorreram as industrias 
de transformac;ao de produtos alimentares com 
cerca de 24 milh6es, sendo os principais sub
ramos a pasteurizac;ao do leite , a fabricagao de 
manteiga e creme e de massas alimenticias (4 
est abelecimentos que ocupavam 31 operarios
media mensal) . 0 restante do valor da produ
c;ao correspondia a construc;ao, reparo e demo
ligao de edificios e ao aproveitamento da forc;a 
hidraulica transformada em energia eletrica. 
Deixa-se de mencionar os valores respectivos 
vista tratar-se, em ambos os casas, de estabe
lecimento unico no genera em todo o Muni
cipio. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

C AN"TAGALO e servido pela Estrada de Ferro 
Leopoldina e diversas rodovias estaduais e 

municipais, e liga-se aos Municipios vizinhos, 
bern como as capitais estadual e federal, pelos 
seguintes meios de transporte : 

Carma - 1) Rodoviario, via Santa Rita 
da Floresta: 55 km ou via Duas Barras: 58 
km ; 2) Misto - a) ferroviario (EFL) ate a 
Estac;ao de Carma, com baldeac;ao em Nova 
Friburgo: 144 km ; b) rotloviario: 2 km. 

Cordeiro - 1) Rodoviario: 7 km; 2) Fer
roviario (EFL) : 7 km. 

Duas Barras - 1) Rodoviario : 27 km, ou 
via Cordeiro: 38 km; 2) Misto - a) ferrovia
rio (EFL) ate Duas Barras: 17 km; b) rodo
viario: 18 km. 

Itaocara - 1) Ferroviario (EFL) : 59 km; 
2) Rodoviario : 95 km. 
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Santo Antonio de Padua - ll Misto - a) 
ferroviario (EFL) ate Itaocara: 59 km; b) ro
doviario: 24 km; 2) Rodoviario : 119 km. 

Sao Sebastiiio do Alto - 1) Rodoviario: 
50 km; 2) Misto - a) ferroviario (EFL) ate 
Cordeiro: 27 km; b) rodoviario : 25 km. 

Pirapetinga, MG - 1) Rodoviario, via 
Carmo: 132 km, ou via Itaocara: 146 km; 2) 
Ferroviario (EFL) : 196 km. 

Volta Grande, MG - 1 ) Rodoviario, via 
Carmo e Alem Paraiba, MG: 100 km; ou via 
Itaocara: 178 km ; 2) Ferroviario (EFL): 
164 km. 

Capital Estadual - 1) Ferroviario (EFL) : 
168 km; 2) Rodoviario, via Cordeiro: 185 km, 
ou via entrada de Duas Barras: 202 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviario (EFL) : 
208 km; 2) Misto, via Capital Estadual - a.) 
ate Niteroi ja descrito; b) dai ao DF - ma
ritima: 6 km: 3) Rodoviario, via Cordeiro: 240 
km, ou via entrada de Duas Barras: 257 km. 

COMERCIO E BANCOS 
, 

E Pouco intenso o intercambio comercial 
do Municipio com outras pragas. Peque

nas transag6es sao realizadas com os Munici
pios de Cordeiro e Nova Friburgo, principais 
compradores da produgao municipal. De Nite
roi e principalmente do Distrito Federal, pro
vern grande parte dos artigos de consumo da 
populagao local (charque, agucar, conservas 
etc.) . 

Em janeiro de 1957, contavam-se em 
Cantagalo 2 estabelecimentos do comercio ata
cadista e 138 do comercio varejista. 

Os estabelecimentos bancarios existentes 
- matriz do Banco Agricola Cantagalo S.A. e 
agencia do Banco do Brasil S.A. - apresenta
ram movimento apreciavel, como se pode veri
ficar atraves dos saldos das principais contas, 
apresentadas na tabela abaixo em cotejo com 
Niteroi, que figura com os indices mais eleva
dos entre todos os Municipios fluminenses 
(dados do Servigo de Estatistica Econ6mica e 
Financeira referentes a 1957) : 
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SAL DOS 
EM 28-11-1957 

% de (Cr$ 1 000) 
CO NTAS Cantagalo 

Municipio de 
sobre 

Estado do Niter6i 
Rio de 
Janeiro Cantagalo Nlter6i 
------ --- ---

Emprestimos em C/C .. .. .. 2 200 304 35 627 671775 5,3 
'l'itulos descontados ....... 2 528 353 32 727 648 595 5,0 
DepOsitos a vista e a curta 

prazo .... ... 4 654 484 27 212 1 504 848 1,8 
DepOsitos a prazo .. 303 396 2 588 55 497 6,5 

SALARIOS 

0 DECRETO que fixou os novos niveis de 
sahl.rio-minimo para o trabalhador adulto, 

em vigor desde 1.0 de ag6sto de 1956, classi
ficou Cantagalo na II.a sub-regHio do Estado 
do Rio de Janeiro, com salario-minimo men
sal de 3 200 cruzeiros (a 1.a sub-regiao com
preende Niter6i e mais 9 Municipios, cujo 
salario minima e de 3 500 cruzeiros) . 

lNSTRU(:AO POBLICA 

T ENDo por base os dados censitarios de 1950, 
pode-se estimar que a percentagem de 

pessoas de 10 anos e mais alfabetizadas no 
Municipio seja atualmente superior a 40%, 
quota observada naquele ano. Em relagao ao 
quadro estadual esta quota e pouco elevada, 
porquanto a taxa de alfabetizagao referente 
ao Estado do Rio de Janeiro e de 56%. 

Ensino 

C ANTAGALo contava, em 1956, com 31 unida
des do ensino primario fundamental co

mum e 4 do supletivo. 
Entre os estabelecimentos de ensino nao 

primarw existentes no Municipio, conta
vam-se, em 1955, os seguintes: Colegio Eucll
des da Cunha, que ministra os curses ginasial, 
de contabilidade, normal e cientifico e o Curse 
Normal Rural, destinado ao prepare de pro
fessores para o exercicio do magisterio pri
mario. Para esses estabelecimentos afluem es
tudantes de comunas vizinhas. Em 1956 foi 
instalado o Ginasio de Cantagalo. 
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FINAN(:AS POBLICAS 

E M 1956, a receita total orgada para o Mu
nicipio foi de 2 350 milhares de cruzeiros, 

dos quais 816 correspondentes a tributaria ; a 
despesa prevista nesse ano foi igual a receita . 

No periodo 1951!56, as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras (dados for
necidos pelo Conselho Tecnico de Economia e 
Finangas) : 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Oespesa 
reallzada «deficit,. 

Total Tributiiria do balanco 

1951.. . . . ... 1 057 479 1 116 - 59 
1952 . ..... .. . I 258 502 I 248 + 10 
1953 .. .. ... . .. I 500 519 I 236 + 354 
1954 .. ... ... ... I 436 546 I 850 - 414 
1955 .. .. 2 215 757 I 742 + 473 
1956 ( ! ) ... 2 350 816 2 350 -

(!) Orcamento. 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria orgada para 1956 sao as 
seguintes : 

Tributaria . . 
Impostos . . . . .. ... ... . 

Predia l .................. . .......... . 
Sabre industrias e profissaes ...... . 
De llcen<;as ....... . .. . . . ...... ...... . 
J ogos e di vers6es ................... . 

Taxas ... . ....... ..... ..... . ...... . .. . . . . 
Expediente ............ . .... .. . 
Fiscaliza<;ii.o e servi<;os diversos 
Limpeza publica . . . . . ..... . .. . 
Via<;ii.o 

(CrS I 000 ) 

816 
732 
180 
400 

122 
30 
84 
30 
14 
30 
10 

A despesa municipal, segundo os servigos, 
esteve assim distribuida em 1956, conforme se 
pode observar pelos dados abaixo : 

( Cr$ 1 000 ) 

Despesa total 2 350 
Administra<;ii.o geral . . . . . 248 
Exa<;iio e fiscallza<;ii.o flnancelra 188 
Seguran<;a publica e asslstencla social 42 
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( Cr$ 1 000) 
Educac;ao publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Saude publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Fomento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Servlc;os industria ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Servic;os de utilldade publica . . . . . . . . . 878 
Encar gos dl versos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 

A arrecadagao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados para 
o periodo 1951/56: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal (1 ) Estadual (1) Municipal 

1951 . .. . . . .... 2 977 2 844 1 057 
1952. . . . . . .. 4 154 3 255 1 258 
1953 . 5 403 3 280 1 590 
1954 .. . ... . .. .. . . .. . .. 6 442 3 51 7 1 436 
1955 . ... . . ... 3 910 3 912 2 21.) 
1956 .... . .. . 4 510 5 946 (2) 2 350 

(1) Inspetoria Regional de Est.atl.stica Municipal. - (2) Orcament o. 

DIVERSOS ASPECTOS 
DO MUNICiPIO 

D o Cantagalo imperial, que conheceu dias 
de prosperidade e esplendor, bern pouco 

se pode ver atualmente. Como testemunho 
daquela epoca, ha, ainda, na antiga Fazenda 
do Gaviao, o palacete mandado construir pelo 
Conde de Nova Friburgo, obra inacabada mas 
que realc;a a riqueza e despreocupagao de gas
tos do seu idealizador. 

Nos dias atuais a sede municipal apre
senta, em seus multiplos aspectos , expressivos 
sinais de progresso: 60% da area da cidade 
encontra-se calgada a paralelepipedos; exis
tem 490 ligac;6es eletricas, 160 aparelhos tele
f6nicos instalados e 338 domicilios servidos 
por abastecimento de agua. Entre as edifica
g6es importantes coloca-se a Igreja Matriz, 
considerada uma das mais belas do Estado. 

Quanta a assist€mcia medico-hospitalar, 
possui o Municipio 1 hospital geral - Casa de 
Caridade de Cantagalo - que conta com 24 
leitos; 3 medicos encontram-se no exercicio 
da profissao. 

Os meios de hospedagem e diversao re
presentam-se por 2 hoteis, 2 pens6es e 1 ci
nema. 
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0 turismo, antes pouco desenvolvido no 
Municipio, experimentou certo incremento 
ultimamente. Neste particular, Cantagalo ofe
rece condig6es fa vora veis, possuindo va rias 
cachoeiras, entre as quais se destaca a do 
Ronca Pau, no rio Negro, a 4 km da cidade 
alem de recantos pitorescos, como a fazenda 
do Gaviao e as grutas da Pedra Santa. 

0 povo de Cantagalo, em memoria de 
Euclides da Cunha, nascido no distrito de Eu
clidelandia (antigo Santa Rita do Rio Negro) , 
H\z erigir, na Fraga 15 de Novembro, o busto 
daquele escritor. 

Circula no Municipio urn jornal de perio
dicidade mensal. Ha duas bibliotecas, uma 
pertencente a Loja Mag6nica Fraternidade de 
Cantagalo, com cerca de 3 000 volumes, e uma 
estudantil, vinculada ao Gremio Literario Eu
clides da Cunha; existem, tambem, 2 tipo
grafias . 

As comemorag6es em louvor de Sao Pedro, 
nos dias 28 e 29 de junho, congregam a ponu
lagao municipal nao somente em atos religio
sos - missas e prociss6es - mas ainda em 
animados folguedos . 

Ha, em Cantagalo, uma Agencia Munici
pal de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
esta tistico brasileiro. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT:iSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretiirio-Geral: Lutz de Abreu Moreira 

COLEc;!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 - Mossoro. 
110 ~ Quixeramobim. 111 ...-.. Cipo. 112 - Cachoeira do 
Sul. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Guaj;ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiania. 118 - Caxambu. 119 
- Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 .
Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 - Ca
ruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - Vale do Ca
riri. 128 - Aj;u. 129 - Lenj;ols. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juitzeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - ltajubii. 136 - Buquim. 
137 - Conceij;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 - Juitzeiro. 147 - Sao Lourenc;o. 
148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 - Barra Mansa. 
151 - Marques de Valenc;a. 152 - Osorio. 153 - Viana. 
154 - Irati. 155 - Muqui. 156 - Vassouras. 157 - Mage. 
158 - Cantagalo. 159 - Santarem. 160 - Araraquara. 
161 - Pau dos Ferros. 

Acabou-se de imprimir no Servi(O Grdjico do lEGE, 
aos cinco dias do mes de novembro de mil nove
centos e cinqiienta e sete. 


