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ASPECTOS F!SICOS - Area: 778 km' (1960); alti
tude: 382 m; ternperaturas medias, em °C: das 
mciximas, 28; das minimas, 17; precipitar;ao 
pluviometrica anual: 1200 mm. 

POPULAC:li.O - 17 363 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; den
sidade demogrdfica: 22 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRI NCI PAl S - Agmpecuciria (bovi
nos, suinos, cultura de anoz, milho e cafe, e in
dustrias de laticinios e canws) . 

ESTABELECI MENTOS BANCARIOS - 1 matriz e 
uma agencia bancciTia. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 102 autom6veis e jipes, 161 caminhoes e 
3 6nibus. 

ASPECTOS URBANOS (sedel - 607 ligaqoes eletri
cas, 145 aparelhos telej6nicos; 3 hoteis, 1 res
taw·ante; 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral, 
com 35 leitos, 1 maternidade, com 6 leitos, e 1 . 
p6sto de sattde; 5 medicos e 6 dentistas, no exer
cicio da protissao; 3 janncicias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 56 estabelecimentos de . 
ensino primciTio, 4 unidades escolares de ensino 
media; 2 tipograjias, 2 bibliotecas e 1 jornal. 

ORCAMENTO MUNICIPAL DE 1962 (milhoes de cru
·zeiros) - Teceita total: 12,2; despesa fixada: 
12,2. 

REPRESENTACli.O POUTICA - 11 vereadores em 
exercicio. • 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Francisco Xavier da Costa, ambos da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



Trecho da Pra~a Joao XXIII 

/lSPECTOS 1-IISTORICOS 

As TERRAs do atual Municipio de Cantagalo foram 
primitivamente habitadas par indios coroados e goi
tacases, que ainda permaneceram na regiao par 
muitos anos ap6s a chegada dos colonizadores. Seu 
desaparecimento, por emigragao, exterminio ou fu
sao com a populagao que se formou, processou-se 
gradativ.amente, at.~ meados de 1855, ao que se sup6e. 

Conforme a tradigao popular, a origem do nome 
Cantagalo estaria associada aos esforgos da coroa 
portuguesa no sentido de preservar seus direitos de 
exclusividade na exploragao de garimpos, direitos 
esses pastas em xeque par bandoleiros. Julgava-se 
entao facil a obtengao de fortuna nos garimpos do 
"Sertao do Leste", que atrairam numerosos aven
tureiros, fato que concorreu para o desbra
vamento da regiao. Assim, o portugues Manuel 
Henrique, alcunhado "Mao de Luva", partiu de 
Minas Gerais a frente de um banda, atravessou 
o Paraiba do Sul e dirigiu-se para as verten
tes dos afluentes dos rios Macuco, Negro e Gran
de, onde passou a explorar garimpos de forma 
clandestina. Instalado seu grupo no lugar em que 
hoje se acha a Usina Cantagalo, teve inicio ali, a 
formagao de um nucleo que em 1784 contava perto 
de "200 moradias em que viviam mulheres e crian
gas ja dali naturais, servindo de capelao o padre 
Gabriel, grande fazendeiro em Cachoeiras de Ma
cacu". 

Recrudesceram, da parte do vice-rei D. Luis 
de Vasconcelos e Sousa, as tentativas para desalo
jar daquelas terras os transgressores. Em certa oca
siao, quando os soldados ja se dispunham a regres
sar, depois de infrutiferas buscas, tiveram a aten
gao despertada pelo canto de um galo. Procurando 
localizar de onde proviera tal canto, encontraram 
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dormindo, no meio da mata, um dos companheiros 
de "Mao de Luva", o qual foi preso e induzido. sob 
promessas de liberdade e dinheiro , a denunciar o 
lugar onde se escondia o banda. Essa ocorrencia 
ter -se-ia verificado em 1786 e a partir de entao a 
localidade passou a ser conhecida por Can tagalo. 
Manuel Henrique e os seus, reza ainda a tradit:;ao, 
foram degredados para a Africa, ap6s julgan:ento 
realizado pelo Juizo da Intendencia-Geral do Ouro, 
no Rio dP. Janeiro. 

Depois desses epis6dios, o Governo colonial 
instalou uma Casa do Registro do Ouro, "distribuin
do-se as ten·as em datas aos que quisessem faiscar". 
Os resultados, porem, revelaram-se negativos. em 
face de se acharem esgotados os veios auriferos e 
par esse motivo foi extinta, logo no, inicio do se
culo XIX, a Casa do Registro do Ouro. Ficou ela 
consignada na hist6ria do Municipio como o primei
ro estabelecimento oficial ali instalado. A seguir, o 
vice-rei facultou as terras de Cantagalo aos colo
nos que desej assem estabelecer-se na zona. Ta de
cisao determinou uma ativa corrente imigra[6ria 
que muito concorreu para o desenvolvimento da po 
voagao, no qual o elemento estrangeiro teve apre
cia vel participagao. 

Entre os alienigenas, contav.am-se muito;s ago
rianos, citados por Mawe como individuos tenazes, 
de cujo esf6rt:;o resultou a abertura de inumeras fa 
zendas em plena selva. Por decreta de 6 de maio de 
1818, D. Joao VI autorizou a vinda de imigrantes 
suigos e determinou que os mesmos fossem localiza
dos no distrito de Cantagalo, no lugar denominado 
Morro Queimado (local onde hoje se ergue N'ova 
Friburgo ) . Posteriormente, outros colonos da mes
ma origem, antes fixados em Nova Friburgo, se en
caminharam para Cantagalo, como atesta o seguin
te trecho de uma carta do abade Joye a um amigo, 
datada de 6 de maio de 182·2: "Nova Friburgo esta 
quase deserta. Os colonos trabalhavam em terras 
cuja fertilidade deixava muito a desejar. Bom nii
mero deles estava empregado no Rio de Janeiro. 
Outros, visto o solo nao se prestar ao cultivo. se 
haviam dirigido para os lados de Cantagalo, regHio 
fertil, onde compravam terras". 

Outro fator de importancia para o progre-so da 
nascente comuna foi a exploragao, pelos colonos, do 
trabalho escravo, que em pouco tempo impulsionou 
as lavouras de cafe, milho, feijao, cana-de-agucar, 
mandioca etc., desenvolvidas a ponto de tornar Can
tagalo conhecido, na epoca, como "celeiro da terra 
fluminense". Tambem a inauguragao da Estrada de 
Ferro Cantagalo, mais tarde incorporada a Estrada 
de Ferro Leopoldina, representou um marco expres
sivo para a prosperidade da com una . 

:E atribuida ao tenente Jose Joaquim Soares a 
introdugiio da cultur.a cafeeira em Cantagalo. Se-
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gundo Mawe, era tal a fertilidade da terra que em 
dois anos o cafe frutificava. A partir de 1888, em 
virtude da aboligao da escravatura; a economia do 
Municipio experimentou grande declinio, pois tinha 
suas bases na agricultura e pecuaria e essas ativi
dades eram ate entao executadas pelos cativos. Em 
1890. verificou-se urn surto de febre amarela na ci
dade. causando-lhe grandes prejuizos em vidas hu
manas e agravando ainda mais a situagao do Mu
nicipio. A recuperagao fez-se aos poucos, surgindo, 
atraves da faina empreendedora, campos de cria
gao, pequenas . industrias de laticinios e culturas 
agricolas. 

Forn?afCtO Administrativo-judiciaria 

0 DISTRITO foi criado por alvara de 9 de outubro de 
1806, com sede no arraial de Novas Minas do Can
tagalo. 0 Municipio, sob a denominagao de Sao Pe
dro de Cantagalo e com territ6rio desmembrado das 
antigas vilas de Santo Antonio de Sa Catual Cachoei
ras do Macacu) e Campos, foi criado por alvara de 
9 de margo de 1814. Completando em 1964 o 
150.0 aniversario. A vila de Sao Pedro de Cantagalo 
foi declarada cidade pela Lei provincial n.0 965, de 
2 de outubro de 1857 . 

0 Municipio comp6e-se atualmente de 5 distri
tos: Cantagalo (sede), Boa Sorte, Euclidelandia, 
Santa Rita da Floresta e Sao Sebastiao do Paraiba. 

A comarca de Cantagalo foi criada por decreto 
de 15 de janeiro de 1833. Ate 1938, a comarca com
preendia a pen as um termo - o do mesmo nome. 0 
Decreto estadual n.0 641, de 15 de dezembro daquele 
ano, atribuiu dois termos a sua jurisdigao: Can
tagalo e Duas Barras. 0 Decreto estadual n .0 1 056, 
de 31 de dezembro de 1943, deu-Ihe a atual confi
guragao. Cantagalo e ·comarca de 2.a entrancia. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MuNICiPIO localiza-se na zona de Cantagalo, uma 
das dez zonas fisiograficas em que se divide o Esta
do do Rio de Janeiro e que abrange os Municipios 
de carmo, Cordeiro, Duas Barras, Sao Sebastiao do 
Alto Itaocara, Santa Maria Madalena, Sao Fidelis, 
Sapucaia, Sumidouro e Trajano de Morais. Destes, 
OS cinco primeiros !he sao limitrofes . 

Cantagalo confina, ainda, com o Estado de Mi
n as Gerais, do qual e separado pelo curso do rio Pa
raiba do Sul. Tambem lhe fica fronteira uma pe
quena faixa do Municipio de Santo Antonio de Pa
dua. A area do territ6rio municipal .e de 778 qui
lometros quadrados . 
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A sede municiual localiza-se a 382 metros de al
titude e dista 128-quil6metros, em linha reta, dire
gao 37° 43' NE, da Capital do Estado. Sua posigao 
geografica define-se pelas coordenadas seguintes: 
210 59' de latitude sul e 42° 22' de longitude W. Gr. 

0 territ6rio apresenta diversos acidentes geo
graficos. Todos OS distritos do Municipio sao b.anha
dos por cursos d'agua: o rio Negro banha Cantaga
lo e Euclidelandia ; Boa Sorte situa-se a margem do 
ribeirao das Areias; Sao Sebastiao do Paraiba, a di
reita, do rio Paraiba do Sul e em Santa Rita da 
Floresta ha o c6rrego Quilombinho. · Mencionam-se 
ainda o rio Macuco, o Grande, do Mascate, o ribei
rao da Aldeia e OS c6rregos do Born Vale, Quilombo, 
Itaoca, Lavrinha, 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 Souza, as principais. 

Encontram-se em Cantagalo as serras do Je
quitiba, Santa Teresa, Ana Joaquina, Floresta, Agua 
Quente, Batalha, Bela Vista, Boa Lembranga, do Ga
viao, Paraiba etc. 

A temperatura de Cantagalo, em 1963, variou de 
28°C (maxima) a 17° (minima). 0 clima e conside
rado salubre. 

0 solo apresenta, nos distritos de Euclidelandia 
e Boa Sorte. grande jazidas de pedra calcaria, de 
dolomita, marmores, feldspato, mica e amianto. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

PoR ocasiao do ultimo Censo Demografico de 1960, 
a populagao do Municipio somava 17 363 habitantes 
(dados preliminares). Ocupava Cantagalo o terceiro 
lugar, entre os Municipios mais populosos de sua 
zona fisiografica; somente Sao Fidelis (38 715 ha
bitantes) e Itaocara (22 309) tinham populagao su
perior a sua. A densidade demografica era de 22 ha
bitantes por quil6metro quadrado. 

Nos quadros urbano e suburbano do distrito
-sede, localizavam-se 3 479 habitantes (20 % da po
pulagao total e 71 % da populagao urbana, do Muni
cipio) . As vilas de Boa Sorte, Euclidelandia, Santa 
Rit.a da Floresta e Sao Sebastiao do Paraiso reu- -
niam, em conjunto, 8% da populagao municipaL Lo
calizavam-se, no quadro rural, 72 % da populac;iio do 
Municipio (12 480 habitantes) . A distribuigao da 
populagao municipal, segundo os distritos, era a se
guinte: Cantagalo 30 % dos habitantes; Boa Sorte 
25%; Sao Sebastiao do Paraiba 21 % ; Euclidelandia 
13%; Santa Rita da Floresta 11 %. Foram contados 
3 100 domicilios, havendo no distrito de Cantagalo, 
30%; no de Boa Sorte, 25 % ; no de Sao Sehastiao 
do Paraiba, 21 % ; no de Euclidelandia, 13%; e no de 
Santa Rita da Floresta, 11 %. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA municipal repousa nas atividades agro
pecuarias: rebanhos bovino e suino; culturas de ar
roz, milho, cafe e cana-de-agucar; industrias de la
ticinios e carnes. 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimi
n.ares, contou 578 estabelecimentos agropecuarios, 
com 66 019 hectares de area. Eram ocupados pelas 
lavouras 14,6%, desta area. Segundo o tamanho, 71 
estabelecimentos estavam compreendidos na classe 
de area de menos de 10 ha; 359, na de 10 a 100 ha; 
139, na de 100 a 1 000; 9 na de 1000 a 10 000. T'ra
balhavam nos estabelecimentos agropecuarios 3 242 
pessoas, utilizando 5 tr.atores e 304 arados. Em 377 
estabelecimentos havia menos de 100 cabegas de bo
vinos, em cada urn; em 73, de 100 a menos de 550 
cabegas; e em 4, de 500 e mais. 

Agricultura 

A PJwoug~o agricola, em 1963, foi avaliada em 387,3 
milh6es de cruzeiros. Arroz, milho, cafe, cana-de
-agucar sao as culturas de maior importancia eco
n6mica e totalizavam, em conjunto, 90% do valor 
da produgao agricola. A area total cultivada alcan
cou 8 137 ha. 0 arroz contribuiu com 2· 100 tonela
das e 38% do valor e utilizou area de 1 088 ha; o mi
lho, 4 800 toneladas e 31% do valor e 4 080 ha; o 
cafe, 945 toneladas, 13% do valor e 1 313 ha; e a ca
na-de-.agucar, 20 mil toneladas, 8% do valor e 843 ha. 
outros produtos: batata, manga, banana, laranja, 
mandioca, limao, feijiio e mamona. 

A safra agricola e quase t6da consumida no 
proprio Municipio. Apenas pequena parcela e ex
portada, principalmente para os Municipios de Nova 
Friburgo e Cordeiro. 

Existem urn p6sto agropecuario e a Associagao 
Rural de Cantagalo. 

Pecuaria 

A POPULAg.Ao pecuana era estimada, em 1962, em 
96 068 cabegas, avaliadas em 705,2 milh6es de cru
zeiros. Rebanhos de maiores efetivos e maior valor 
econ6mico: bovino e suino, integralizando respecti
v.amente, 57% e 35% do valor da populagao pecuaria. 
Rebanhos, segundo os efetivos (numero de cabegas): 
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bovina - 40 500; suino 40 500 ; equmo 8 000 ; 
caprino - 3 500; muar - 2 800 ; ovino - 700 ; asini
n o - 68. 

Cria -se gada bovina "de leite" (holandes) e ''de 
corte" (crioulo, zebu) . Produc:;ao de leite, em 1962 : 
6,7 milh6es de litros, no valor de 100,5 milh6es de 
cruzeiros. No fomento da producao e industrializa
c:;ao do leit e, atuam t res cooper.ahvas: de Lat icinios 
de Cantagalo (distrito-sede), Agropecuaria de Rio 
Negro (distrito de Euclidelandia) e Agropecuaria de 
Boa Sorte (dis t rito de Boa Sort e) . 

0 plantel avicola era avaliado em 31,1 milh6es 
de cruzeiros compreendendo 88 300 galinhas 122,9 
milh6es de cruzeiros) ; 27 mil palmipedes (5,4 
milh6es); e 3 500 perus (2,8 milh6es) . A produc:;ao 
de avos de galinha alcanc:;ou 40 mil duzias, no valor 
de 3,6 milh6es de cruzeiros . A atividade apicola pro
duziu 10 toneladas de mel (900 mil cruzeiros) e 3.8 
toneladas de cera (304 mil cruzeiros) . · 

Cemo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 contou 23 estabeleci
mentos : 12, no genera produtos alimentares; 4, n o 
da industria da madeira; 3, no da transformac:;ao de 
minerais nao metalicos; 2., no da editorial e grafica ; 
1, no de vestuario, calc:;ado e artefatos de tecidos ; e 
1, no de bebidas . 

0 valor da produc:;ao industrial foi avaliado em 
94,3 milh6es de cruzeiros, dos quais 90,1 milh6es 
(95,5 %) eram integralizados pela industria de pro
dutos aliment.ares (leite pasteurizado, manteiga e 
creme, massas alimenticias, rapadura) . 

Nas industrias de transformac:;ao trabalhavam, 
em media mensa!, 80 operarios (53, na de produtos 
alimentares) . 0 valor da transformacao industrial 
tot alizou 31,2 % do valor da produc:;ao ~ As despesas 
de consumo ascenderam a 64,8 milh6es Cmaterias
-primas 62,4 milh6es ) . 

Foni.m gastos 4,3 milh6es de cruzeiros em sala
rios e vencimentos (a operarios, 3,6 milh6es) e a 
forc:;a motriz consumida alcanc:;ou 360 cv . 

Produfao Industrial 

A PRonugli!o de l.aticinios - leite pasteurizado, man
teiga e cremes - e a atividade de maior expressao 
economica do Municipio, que abastece, com seus pro
dutos, as cidades de Nova Friburgo, Niter6i e Rio 
de Janeiro . 

A industria de ca rn es e derivados ocupa o se
gun do lugar , na a t ividade industrial do Municipio . 
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Prao;a Joao XXIII 

0 valor de sua produgao, em 1962, atingiu a 41,5 mi
lh6es de cruzeiros, a quantidade fisica a 262,9 tone
ladas. Tres produtos: carne verde bovina, com 33 % 
do valor e 87,8 t, a carne verde suina com 34% e 
83,4 t e 0 toucinho freSCO, 33% e 81,6, t, SaO OS 
principais, havendo ainda carne verde de caprino, 
couro seco e salgado de bovina e pele sec a de capri
no . Foram abatidos 679 bovinos, 2 841 suinos e 16 
caprinos. 

A extragao de dolomita, em 1962, rendeu 3 029 
toneladas e 1,3 milh6es de cruzeiros. 

Ate outubro de 1962 contavam-se 36 estabeleci
mentos industriais, estando prestes a ser instalada 
uma fabrica de papel. 

Comercio 
As TRANSA<;:6Es comerciais sao realizadas com as pra
gas de Nova Friburgo, Cordeiro, Niter6i e Rio de Ja
neiro, compradores da produgao municipal. De Ni
ter6i e, principalmente, do Rio de Janeiro prov.§m 
a maior parte dos artigos de consumo da popula<;ao 
local. 

Em funcionamento 3 estabelecimentos atacadis
tas, 28 varejistas. 

Em 1962, registrou-se urn giro comercial, da or
dem de 445 milh6es de cruzeiros, permitindo uma 
arrecada<;ao de 20,9 milh6es de cruzeiros de impas
to de vendas e consignag6es (taxa de 4,7 %) . 

0 movimento de inscri<;ao de hipoteca consig
nou, em 1961, 25 inscri<;6es no valor de 16,7 milh6es 
de cruzeiros. 

ServifOS 

CANTAGALO conta com 20 estabelecimentos de presta
<;ao de servigos, incluindo- e entre eles, 3 hoteis e 
urn bar-restaurante, tendo urn dos hoteis condi<;6es 
para receber turistas. 
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Transporte e Comunicafoes 

A CIDADE de Cantagalo e servida pela Estraaa de Fer
ro Leopoldina (da Recte Ferroviaria Federal) e di
versas rodovias estaduais e municipais. 

Liga-se, por estradas de rodagem estaduais e fe
derais, asfaltadas, a Niter6i, via Cordeiro, Born Jar
dim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Itabo
rai, em 3 horas e 45 minutos, e ao Estado da Gua
nabara- Rio de Janeiro, via Nova Friburgo e Mage, 
em 4 horas e 15 minutos. As Capitais do Estado do 
Rio e da Guanabara liga-se ainda por via ferrovia
ria (Estrada de Ferro Leopoldina) , em 9 horas e 55 
minutes e 10 horas e 40 minutes, respectivamente. 

A comunicagao com Brasilia-DF e estabelecida 
por estradas de rodagem estaduais e federais, via 
Duas Barras, Carmo, Sapucaia, Tres Rios, Juiz de 
Fora e Belo Horizonte, em 24 horas e 30 minutos . 

As ligag6es com as sedes municipais vizinhas sao 
feitas por rodovias e estradas de ferro: Carma, por 
rodovia, via Santa Rita da Floresta ou Duas Bar
ras, em 1 hora e 30 minutos; Duas Barras, par ro
dovia, direta, em 50 minutos; Cordeiro, em rodovia, 
direta em 15 minutes, ou ferroviaria em 25 minu
tos; Sao Sebastiao do Alto, via Cordeiro e Macuco, 
em 1 bora e 30 minutos, por rodovia; Itaocara, via 
Cordeiro, Macuco, em 3 horas, ou por ferrovia, tam
bern em 3 horas; Santo Antonio de Padua, por ro
dovia, via Cordeiro, Macuco, Itaocara, em 3 horas 
e 50 minutos; Pirapetinga-MG, via Duas Barras, 
C.armo, Alem Paraiba-MG e Volta Grande-MG, em 
4 horas . 

CONVEN~O£S 
ROlJOVIA PAV/MENTAIJA -
ROOOVIA PERMANENTE -
'ERROVIA ........,. 

No Municipio, estao localizadas 4 estag6es e 6 
paradas da Estrada de Ferro Leopoldina, havendo 
em atividade linhas de onibus ligando o Municipio, 
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permanentemente, com as cidades vizinhas, a Ca
pital estadual e a Guanabara. Inscritos na Prefei
tura Municipal havia, ate margo de 1964, 102 auto
m6veis e jipes, 161 caminh6es e 3 6nibus. 

Na sede municipal, ha uma ag€mcia postal-tele
grafica do DCT . 

Movimento Bancdrio 

A MATRIZ do Banco Agricola de Cantagalo e agencia 
do Banco do Brasil, formam o sistema bancario local. 

Movimento bancario, segundo os saldos das 
principais contas, em 31 de dezembro de 1963 (mi
lh6es de cruzeiros): caixa, em moeda corrente, 
33,5; emprestimos em contas correntes, 456,4; titu
los descontados, 157,8; depositos a vista e a curta 
prazo, 188,0; depositos a prazo, 3,5. 

ASPECTOS SOCIAlS 

CANTAGAIIO imperial conheceu dias de prosperidade 
e esplendor. Como testemunho daquela .§poca ha 
ainda na antiga Fazenda do GavHi.o o palacete man
dado construir pelo conde de Nova Friburgo, obra 
inacabada, mas que realc;a a riqueza e despreocupa
c;iio de gastos do seu idealizador . 

Nos dias atuais, a sede municipal apresenta, em 
seus multiplos aspectos, expressivos sinais de pro
gresso, ja havendo construc;6es modernas; com 60 % 
da area de seus logradouros publicos calc;ada a pa
ralelepipedos; 607 ligac;6es eletricas, publicas e do
miciliarias (data de 1915) ; havendo redes de abas
tecimento d'agua (com 427 predios abastecidos); de 
esgotos ( 417 predios servidos) e telef6nica (servic;o 
urbano e interurbano), com 145 aparelhos insta-

• !ados . 
As usinas de energia eletrica localizadas no Mu

nicipio, entre as quais se destaca a "Usina Hidrele
trica Rio Negro", possuem em conjunto, potencia de 

' 2 520 kW, e 120 V para luz e 220 para f6rc;a . Atendem 
ao consumo da sede municipal e das distritais. 

Os servic;os de abastecimento d'agua e de esgo
tos sao da algada da Prefeitura Municipal estenden
do-se a recte de abastecimento d'agua aos distritos 
da sede, Euclidelandia, Boa Sorte e Santa Rita da 
Floresta. 0 servic;o de telefones e explorado pela 
Companhia Telef6nica Br.asileira . 

A cidade possui 20 ruas, uma avenida (bariio de 
Cantagalo), 2 prac;as (Quinze de Novembro, Miguel 
de Carvalho) . 
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Festas religiosas: Santissimo Sacramento, Sa
grado Coragao de Jesus, Nossa Senhora da Con
ceigao (cidade de Cantagalo ); Santa Rita de 
Cassia (2.2 de Maio, vila Santa Rita da Floresta) ; 
Sao Sebastii'io Cvila de Sao Sebastiii,o do Paraiba ) 
e Santo Antonio (vila de Boa Sorte) . 

Contam-se 5 advogados e 3 engenheiros em 
exercicio da profissao. 

Assisth1cia Medico-hospital ar 

CANTAGALO conta com o hospital Casa de Caridade, 
com 35 leitos, e a maternidade Amelia Boudet, com 
6 leitos; urn p6sto de saude (estadual); 3 farmacias . 
Ha 5 medicos e 6 dentistas prestando assistencia 
medica e sanitaria a populagao municipal. A Casa 
de Caridade e mantida e administrada pela Loja Ma
g6nica Fraternidade de Cantagalo e a maternidade 
pela Sociedade Espirita Jesus Escola . A velhice de
samparada e assistida no Asilo da Velhice Desam
parada, mantido pela Irmandade do Sagrado Cora
gao de Jesus . 

VIDA CULTURAL 

EllSilJO 

DISPOE o Municipio de ensino nos graus primano e 
medio . Existem 56 estabelecimentos de ensino pri
mario com 1 567 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo de 1964, e 40 profess6res lecionando. 

No ensino medio registrava-se a existencia de 4 
unidades escolares (2 do ensino comercial; 1, do nor
mal; 1, do ginasial). 0 corpo docente do ensino me
dio compunha-se de 23 profess6res (12 do ginasial; 7 
do comercial; 4, do normal). Havia 304 alunos matri
culados no ano letivo de 1964 . 0 ensino medio e mi
nistrado por 2 estabelecimentos: Ginasio Municipal 
Euclides da Cunha, criado em 1945 (ensino ginasial 
e comercial) e Escola Normal Rural, anexa ao Gru
po Escolar Lameir.a de Andrade, criada em 1952 (en
sino normal) . 

Pi! hos Ilustres 

EM CANTAGALO nasceu urn dos maiores escritores bra
sileiros: Euclides da Cunha, autor de "Os Sertoes" , 
que foi a sua obra-prima, "Contrastes e Confrontos", 
"A Margem da Hist6ria" e outros livros marcantes. 
Nasceu na fazenda da Saudade, no distrito de San
ta Rita do Rio Negro Catual EuclideHl.ndia), a 20 de 
janeiro de 1866, e morreu assassinado no Rio, a 15 
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de agosto de 1909. Formou-se em engenharia mili
tar, mas cedo se desligou do Exercito, indo servir no 
Ministerio das Relag6es Exteriores. Foi professor de 
l6gica no Colegio Pedro II e foi membro da Acade
mia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira n .0 7. 
Ha um busto de Euclides da Cunha na praga XV de 
Novembro . · 

Outro nome ilustre : Jose Carlos Rodrigues 
(1844/ 192.3), jornalista de largo prestigio, diretor , du
rante largo periodo, do "Jornal do Comercio", do 
Rio, e fundador da "Revista Juridica". bem assim, 
nos Estados Unidos, de "0 Novo Mundo" , 6rgao de 
posigao antiescravista havendo sido colaborador 
de jornais norte-americanos e ingleses. Publicou 
uma ''Vida de Jesus Cristo", obras sobre problemas 
brasileiros de educagao e o texto anotado da Cons
tituigao do Imperio . 

No campo da ciencia destacou-se o medico 
Eduardo Chapot Prevost (1864/1907), que foi pro
fessor, por concurso, da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. Mestre de histologia, de renome in
ternacional, coube-lhe realizar no Brasil a primeira 
intervengao de toracoxif6pagos, em duas gemeas de 
sete anos de idade - o que constituiu um marco na 
cirurgia mundial , na especialidade. 

OutroJ Aspectos Culturais 

EsTA. em funcionamento a biblioteca da Loja Maco
nica, com acervo de mais de mil volumes. Encontra
-se em fase de instalacao a Biblioteca Didatica do 
Instituto Geogratico . · 

Edita-se um jornal de periodicidade semanal: 
"0 Novo Cantagalo" . Existem duas tipografias. Ha 
um cinema com capacidade para 900 espectadores. 

ASPECTOS ADhliNISTRATIVOS 

ExrsTE uma Coletoria federal e outra estadual e uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao coletor do 
sistema estatistico brasileiro . 

Fina7J{aS Pltblicas 

A UNIJ\o arrecadou em 1963, 43,0 milh6es de cruzei
ros e o Estado do Rio de Janeiro, 37,5 milh6es. A 
arrecadagao municipal alcangou 23,9 milh6es de 
cruzeiros. 

0 orcamento municipal havia previsto r eceita 
de 12,2 n1ilh6es e fixado igual despesa, para o ano 
de 1962, porem a arrecadagao subiu a 14,2 milh6es 
de cruzeiros . 
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Reflre.renta[ao Politica 

CoMPONno a Assembleia local contam-sc 11 vereado
res. Nas eleic;5es de 7 de outubro de 1962 , votaram 
5 733 eleitores. 

FONTES 

As INFORMA<:;6Es divulgadas neste tra.balho foram. na 
maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia Mu
nicipal de Estatistica de Cantagalo. Utilizados. tam
bem, dados procedentes dos arquivos de documen
tac;ao municipal. da Diretoria de Documenta<;ao e 
Divulga<;ao (Secretaria-Geral do CNEl e de diversos 
6rgaos dos sistema estatislico brasileiro. Os aspec
tos hist6ricos sao os da primeira cdi<;ao, rcdig·ida par 
Edison Villar Cabil6 . 
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ESTA publicaqiio jaz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
taqao e Divulgagao do Conselho N acional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolugao h·ist6rica do Municipio, c01·responde a 
mna tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematizagao, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natw·eza, nao sendo rams os equivocos e erros nas 
pr6pTias tontes de pesquisa. Por is so, o CN E 
acolheria com o mai01· interesse qualquer colabora
r:;ao, especialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

.- I cabou-se de imprimir) no Servir;o Grdfico do 
f}{GE) aos vinte e tres dias do m es de marr;o 
de mil novecentos e sessenta e cinco. 




