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APARECIDA 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS -Area: 112 km' (1960); alti
tude: 554 m; temperatura media em °C - das 
maximas: 37,4; das minimas: 6,8; precipitagao 
anual : 1 431 mm. 

POPULAQ.AO- 19 696 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densidade 
demogrlifica: 176 habitantes par quilometro qua
drado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Turismo, comercio e 
industria de transtqrmaqiio. 

ESTABELECIMENTOS BANCARJOS - 4 agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (n6t Prefeitura Munici
pal) - 118 autom6veis, 87 caminhoes, 23 6nibus 
e microonibus, 7 camionetas, 12 motociclos e 2 
outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 085 ligagoes ele
tricas, 442 aparelhos telef6nicos, .66 hoteis, 130 
bares e restaurantes, 23 pensoes e 2 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 55 leitos; 4 medicos e 5 dentistas no exer
cicio da profissiio. 

ASPECTOS CULTURAIS - 19 unidades escolares de 
ensino primario geral, 5 de ensino media, 2 de 
ensino profissional e 1 de ensino superior; 1 ti
pografia e livraria , 4 bibliotecas. 2 peri6dicos 
semanais e 1 anuario, 1 radiodifusora. 

ORCAMENTO PARA 1961 (milhares de cruzeiros ' 
·_ receita total : 28 000; renda tributaria : 
despesa: 28 000. 

REPRESENTA()AO POL!TICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de Do
cumenta9ao e Divulgagao . Desenho da capa de Q. 
Campofiorito. 



HISTORICO 

FoRAM, sem duvida , indios Tamoios os primeiros 
habitantes do Vale do Paraiba, que se estende entre 
as serras do Mar e da Mantiqueira. A necessidade 
de intercambio entre as cidades do Rio de Janeiro 
e de Sao Paulo forc;ou as comunicag6es por terra, 
alem das que normalmente se faziam pelo litoral. 
Assim, em principios do seculo XVIII, o tnifego 
entre os dais nucleos, embora penoso e demorado, 
ja se realizs.va regularmente pelo interior. 

Nomeado Governador-Geral das provincias de 
Sao Paulo e Minas Gerais , Dom Pedro de Almeida, 
Conde de Assumar, deveria passar por Guaratin
gueta em outubro de 1717. A Camara local, dese
jando homenagea-lo, ordenou aos pescadores da 
redondeza que trouxessem todo o peixe que conse
guissem apanhar. Domingos Garcia, Joao Alves e 
Felipe Pedroso, cumprindo ordens, lanc;aram suas 
redes no rio Paraiba , desde o porto de Jose Correia 
Leite (Guaratinguetal ate o distante porto de Ita
guac;u, sem alcangar seu objetivo. Foi quando Joao 
Alves, langando mais uma vez a rede. "tirou a ima
gem da Senhora sem a cabega; langando mais abai
xo outra vez a rede, tirou a cabega da mesma Se
nhora". Na falta de manto condigno, Joao Alves 
deve te-la piedosamente envolvido em sua propria 
camisa, porque, nas reproduc;6es cenicas da Apari
c;ao, e o unico que se apresenta com dorsa nu. Deduz
-se, tambem, que Felipe Pedroso fosse o chefe da 
equipe, de vez que a EHe foi a imagem apresentada 
e em sua casa conservada cerca de 15 anos. Residia 
o pescador no sitio denominado Morro dos Coquei
ros, a alguns quil6metros de Guaratingueta, onde se 

Vista noturna da Cidade. 
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ergue hoje a Basilica de Nossa Senhora. Mudando
-se para Itaguagu, Felipe Pedroso deu a Senhora a 
seu filho Anastacio Pedroso, que lhe fez um pequeno 
altar de madeira. Ai, os vizinhos se reuniam ao.s 
sabados, para rezar o tergo. Foi nesse rustico ora
torio que, segundo fontes credenciadas, se verificou o 
prodigio, varias vezes repetido, das velas que se apa
gavam e se acendiam espontaneamente. Tao grande 
era o mimero de devotos, que dentro em poucos anos 
foi indispensavel a constrU<;ao da primeira igreja, 
para o que foi passada provisao concedendo licenga 
em 5-5-1743, e, dais anos depois, durante os festejos 
de Sant'Ana (26-7), celebrada a primeira missa. A 
nova igreja, cujo patio serviu de cemiterio durante 
cern ano.s, ficou sen do zelada por irmandade leiga. 

Em 1834, iniciaram-se as obras da atual igreja, 
benta e solenemente inaugurada no dia 8 de dezem
bro de 1888, pelo bispo de Sao Paulo. Em 1893, o 
curato de Aparecida recebeu o titulo de Episcopal 
Santuario de Nossa Senhora da Conceigao Apare
cida, chegando no ana seguinte as primeiros Reden
toristas. Come<;ava assim o servigo religioso orga
nizado. 

FOR IHA(AO ADMIN ISTRATIV A 
E JU DICTA.RIA 

0 DISTRITO foi criado pela Lei provincial n .o 19, de 
mar<;o de 1842. Recebeu foros de vila por for<;a da 
Lei estadual n.0 1 038, de 19-XII-1906. A Lei n .o 2 312, 
de 17 de dezembro de 1928, que criou o Municipio , 
elevou sua sede a categoria de cidade. Na divisao 
administrativa em vigor, Aparecida e constituido 
apenas com o distrito desse nome, tendo perdido, em 
1959, o de Roseira , que passou a constituir Municipio. 

No quadro da divisao judiciaria, Aparecida foi 
elevado a Comarca pela lei qtiinqi.ienal de janeiro 
de 1959. Ate entao figurava como termo, subordinado 
a Comarca de Guaratingueta. 

NOSSA SENHOJ?.A DA CONCEI(.iO 
APARECIDA 

A IMAGEM milagrosa e feita de terra-cota escura, rus
tica mas bern talhada, com 39 centimetros de altura. 
Tern maos pastas e a seus pes veem-se a cabecinha 
do anjo e a meia-lua. como geralmente e represen
tada a Imaculada Conceigao. Sua origem e desco
nhecida, h avendo controversias sabre a raga a que 
pertencia o artista que a esculpiu. Chamaram-na 
"Aparecida" porque apareceu nas aguas do rio. Mais 
tarde a cidade tambem recebeu esse nome. A esta
tuazinha miraculosa e o centro de t6das as aten
<;6es e motivo de peregrinagao. Encontra-se em bela 
nicho iluminado, no Altar-mar da Basilica. 
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Morro dos Coqueiros. 

N OV A BASILICA 

NUMA colina, proxima ao porto de Itagua~;u e situado 
entre a Estrada de Ferro Central do Brasil (Rede 
Ferroviaria Federal) e a Nova Estrada de Rodagem 
Rio-Sao Paulo, foi benzida, em 10-9-1946, a pedra 
fundamental da nova Basilica Nacional, cuja cons
trw;ao foi iniciada seis anos depois. 0 arcabou<;o da 
nave central esta pronto, bern como a estrutura 
metalica da torre . medindo 100 metros de altura e 
20 x 20 de largura. 0 novo templo, que se erguera 
dentro de uma area de 400 mil metros quadrados, 
tera a forma de cruz grega, com o altar da Imagem 
milagrosa colocado exatamente no centro geometrico 
do cruzeiro. Erguer-se-a sobre plataforma elevada, 
de forma a permitir perfeita visibilidade de qual
quer parte da Igreja. Formando coroa em torno da 
Imagem levantar-se-ao altares-monumentos, em 
numero correspondente ao dos estados brasileiros. 
A maquete da Basilica Nacional, da autoria de ar
quiteto brasileirn, figurou na Exposi<;ao Vaticana do 
Ano Santo, sendo julgada a mais importante e ori
ginal obra de arquitetura religiosa da atualidade. 

Os sinos de Aparecida bern merecem referencia 
especial, responsaveis que sao pelo clima de espiri
tualidade que envolve a cidade . Sao seis sinos de 
bronze, que constituem o 6timo carrilhao fundido em 
Trento (Italia) . Foram sagrados por Dom Duarte 
em 11-5-1935. 0 maior, de 1 840 quilos, recebeu o 
nome de Nossa Senhora Aparecida. Os outros cha
mam-se: Sao Paulo, Sant'Ana, Santo Afonso, Sao 
Geraldo e Sao Jose. 0 carrilhao e acionado da sa
cristia por meio de dispositivo eletrico . 
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ROMARIAS 

o MuNICiPIO e o maior centro de peregrinag6es reli
giosas do Pais, hospedando anualmente cerca de 3 
milh6es de visitantes. As grandes romarias tiveram 
inicio em 1900, por iniciativa do bispo de Sao Paulo, 
que mobilizou 1 200 cat6licos para os festejos do dia 
8 de setembro. Quatro anos depois, na mesma data, 
foi Nossa Senhora solenemente coroada. Nesse mes
mo ano, uma reprodugao da imagem foi levada a di
versas cidades missionadas. No dia 29 de abril de 
1908, foram concedidos ao Santmirio titulo e digni
dade de Basilica e, em 16 de julho de 1930, o papa 
Pio XI assinou decreta pontificio declarando e pro
clamando Nossa Senhora da Conceigao Aparecida, 
Padroeira da Nagao Brasileira. Por esse motivo, no 
dia 31 de maio do ano seguinte foi promovida na 
entao Capital Federal a proclamagao solene do Pa
droado e a consagragao do Brasil a Nossa Senhora 
Aparecida. Por ocasiao das romarias, os 66 hoteis, as 
23 pens6es e os 6 quartos de pouso existentes, tor
nam-se insuficientes para acolher os visitantes, 
muitos dos quais procuram alojamento na vizinha 
cidade de Guaratingueta . Em 1961, o numero de ro
meiros foi estimado em 3 500 000 pessoas. Nesse ano 
foram distribuidas 758 930 comunh6es, administrados 
13 891 batizados, assistidos 1 631 casamentos e mi
nistradas 1 680 crismas . 

CONGREGL1(6ES RELIGIOSAS 

Os SERviQos religiosos do Municipio estao a cargo 
das seguintes congregag6es: Irmas de Sao Carlos 
(arranjo da Basilica e confecgao de alfaias para o 
culto liturgico ) ; Irmas Missionarias (orienta<;ao de 
romeiros e arranj o domestico do Seminario Filos6-
fico ) ; Irmas de Sao Pedro Canisio (Oficinas Graficas 
do "Santuario"); Irmas Carmelitas e Irmazinhas da 
Imaculada Conceigao (Santa Casa da Misericordia e 
Abrigo Nossa Senhora Aparecida l . 

OUTROS ASPECTOS 

A ATMOSFERA de religiosidade irradia-se po.r toda a 
parte. Justificando a denomina<;ao de "Cidade-San
tuario", encontram-se ainda em Aparecida outros 
lugares onde o romeiro ou o turista vao exprimir a 
sua fe em orag6es. Assim e no Morro do Cruzeiro, 
onde se acha a Via Sacra, com 14 oratorios que os 
peregrinos percorrem em busca de indulgencias. Do 
alto, descortina-se bela panorama; a noite, de lange 
se pode ver a cruz iluminada que ali existe. 0 Porto 
de Itaguagu, local em que foi encontrada a venerada 
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Vista parcial e panorilmica. 

imagem, tambem e visitado, bern como a Sala dos 
Milagres, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a 
Vila dos Pobres, a Vila Vicentina, o Asilo dos Pobres 
e o Museu de Aparecida, o.nde se guardam registros 
da cidade e de sua hist6ria. 

No centro da cidade ha uma galeria com lojas, 
onde se acham instalados restaurantes, fot6grafos 
e outros estabelecimentos comerciais, alem de urn 
presepio e urn aquario. It nessa gale ria que estao 
o Museu e a Sala dos Milagres. 

ASPECTOS FlSlCOS 

CoM area de 112 km0
, o Municipio-distrito de Apare

cida esta localizado na zona fisiografica do medio 
Paraiba, a 22° 50' de latitude sul e 45° 13' de longi
tude W.Gr. A sede municipal dista, em linha reta, 
164 quil6metros da capital do Estado. 0 clima, de 
modo geral, e quente, com invernos secos. As tem
peraturas medias registradas (em graus centigra
dos) variam entre maximas de 37 e minimas de 7 
e compensadas da ordem de 23 . A precipitagao plu
viometrica , em 1961, acusou 1431 mm. Apenas mere
cern registro, entre os acidentes geograficos, o rio 
Paraiba e a Serra do Quebra Cangalhas, que marca 
o limite sui do Municipio. 

ASPECTOS D E,lfOG'RAPICOS 

CoM 19 696 pessoas recenseadas em 1.0 -IX-1960 (da
dos preliminares) , Aparecida e o 9.o Municipio em 
populagao dentre os 24 que integram a Zona Fisio
grafica do Mectio Paraiba. Em dezembro de 1959 o 
Municipio perdeu o distrito de Roseira, que figurava 
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em sua formar;ao administrativa no Censo anterior. 
Comparando-se os dados demografico.s de 1950 (ex
clusive a popular;ao de Roseira) com os de 1960, veri
fica-se que houve urn acrescimo da ordem de 64 % 
no dect'mio intercensitario. Enquanto a popular;ao da 
cidade (quadros urbano e suburbano), que abran
gia 73% de t6da a populagao em 1950, passou a cons
tituir 78% em 1960, a da zona rural teve sua parti
cipagao diminuida no mesmo periodo (de 27% para 
22 %) . 0 ultimo Censo registrou 3 586 domicilios. 

ATIVID"1DES ECONOMICAS 

0 TURISMO, que enseja ao comercio em geral e ao 
hoteleiro, em particular, apreciavel movimento fi
nanceiro, pode ser alinhado entre as principais ati
vidades econ6micas do Municipio. Em 1961, conta
vam-se 130 bares e restaurantes e cerca de 200 Iojas 
de artigos diversos, alem de estabelecimentos para 
venda de produtos alimentares (44 armazens e mer
cearias, 10 quitandas e 10 ar;ougues) ; de ferragens 
(6) : postos de gasolina (7) e 111 de outros ramos . 

Arroz, milho e tomate sao OS principais produtos 
agricolas do Municipio, devendo representar, em 
conjunto, quase 60 % do valor de todas as culturas. 
Esse valor total, em 1960, foi estimado em 34,6 mi
Ih6es de cruzeiros pela Agencia de Estatistica local, 
que informou ainda existirem 244 pro.priedades agri
colas naquele ana. 

Pecttaria 

32 500 bovines, 300 equmos, 450 muares, 8 400 
suinos e 570 caprinos constituiam os efetivos pecua
rios cl.e Aparecida em 1960, avaliados em 346,3 mi
Ih6es de cruzeiros. Tambem a criagao de aves apre
sentou numeros expressivo.s: 70 mil caber;as no valor 
de 10,5 milh6es de cruzeiros. Nos meses de maier 
movimento turistico, a parcela do gado abatido im
portado de outros Municipios chega a alcanr;ar 70 % 
do consumo local . 

lndtlstria 

Em 1961 foi estimada pela Agencia Municipal de 
Estatistica em 732 milh6es de cruzeiros a produgao 
industrial do Municipio. 0 numero mectio de ope
rarios em atividade naquele ano situou-se em torno 
de 820. A Fabrica de Papel N. s.a Aparecida S. A. e 
a Cia. Celulose Brasileira S. A. sao os estabelecimen-
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tos de maior porte, o primeiro produzindo papel e 
papeHio, e o segundo, celulose. :E elevado o numero 
de olarias, bern como o de pequenos fabricantes de 
imagens de g;esso e outros artigos religiosos. Con
tam-se ainda entre os ramos fabris instalados os 
de artefatos de borracha, artigos de cera, vassouras, 
tipografia, produtos farmaceuticos, marcenarias, de 
beneficiamento de caolim, de joias, detergentes, de 
extrac;ao de pedras, etc . 

MOVIMENTO BANCA.RIO 

A REDE bancaria esta representada pelas agencias 
dos Bancos: Novo Mundo, Moreira Sales, Frances e 
Brasileiro e da La voura de Minas Gerais. Em 
31-XII-1960, as principais contas registraram os 
seguintes saldos (em milhares de cruzeiros): titulos 
descontados - 60 779 ; dep6sitos a vista e a curto 
p;azo - 153 146; depositos a prazo - 9 600 e em
prestimos em contas correntes - 357. o total dos 
emprestimos em contas correntes foi destinado a 
particulares e o de titulos descontados, assim dis
tribuido: 36 955 ao comercio; 19 883 a industria, 990 
a lavoura e 2 951 a particulares. 

ASSISTENCJA MEDICO-SOCIAL 

MANTIDo pela Irmandade da Santa Casa da Miseri
cordia, funciona 1 hospital geral, com 55 leitos. Exis
tem 4 medicos e 5 dentistas no exercicio da profis
sao. 0 Municipio disp6e ainda de 1 centro de saude 
e 1 posto de puericultura. A paroquia mantem ou 
auxilia a Vila Babete e a Vila Vicentina (para !ami
lias pobres), Abrigo Nossa Senhora Aparecida (para 
pessoas idosas), Santa Casa da Misericordia, Esca
dinha do Ceu (atendimento de necessitados) e Par
que Infantil Sao Tarcisio. Ainda em construc;ao, a 
Casa da Crianc;a . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

Em 1961 havia 19 unidades escolares do ensino 
primario, com 3 200 alunos matriculados; 5 do ensino 
medio, com 103 professores e 1 050 alunos; 1 de en
sino superior, com 12 professores e 77 alunos; e 2 de 
ensino profissional, com 70 alunos e 2 professores. 
0 estabelecimento de ensino superior e o Seminario 
Central Nossa Senhora Aparecida, destinado a for
mac;ao de sacerdotes. Tambem entre os de ensino 
medio ha um estabelecimento administrado pela 
Ordem Redentorista - o Seminario Menor Santo 
Afonso. 
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Di-vulgas-au e Dit•ersoes 

Possuem bibliotecas o Seminario de Santo Afon
so, o Convento dos Padres Redentoristas, o Semi
nario Central N . s.a Aparecida e a Congrega.;ao Ma
riana. Dois sao OS peri6dicos editados: o jornal "San
tuario de Aparecida" e a revista "Ecos Marianas". 
Os cinemas opera e Aparecida tem, respectivamente, 
800 e 600 poltronas. Com prefixos ZYR-44, ZYR-83 
e ZYR-89, opera em ondas medias, curtas e tropicais, 
nas freqiiencias de 1 600, 9 635 e 3 285 kc / s, a Radio 
Aparecida Ltda. 

Sao 10 as associag6es desportivo-recreativas 
existentes, com numero de associados estimado em 
405 pessoas. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MuNICiPIO e servido por estrada de rodagem fe
deral, a BR-1 (Ro.dovia Presidente Dutra), que o 
corta no sentido leste-oeste. Por esta rodovia comu
nica-se com a Capital de Sao Paulo, num trajeto 
de 168 km, coberto em media em 3 horas, e tambem 
ao Rio de Janeiro, GB (241 km) . Com a vizinha 
cidade de Guaratingueta esta ligado por estrada de 
rodagem municipal , calgada a paralelepip€dos 
(7 km) e com Pindamonhangaba, atraves de urn per
curso de 38 km por estrada estadual , em 1 hora e 30 
minutes. Ate Brasilia, via Sao Paulo ou Rio de Ja
neiro, a distancia e de aproximadamente 1 200 km. 

RIO DE 
JANEIRO 

Coraguoto1ubo ...-.. ~ 6,/ Oceano Atla'ntico 

0 transporte ferroviario e feito pela Recte Ferroviaria 
Federal para o Rio e Sao Paulo, com intermediarias. 
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FINANc;AS MUNICIPAlS 

A ARRECADA!;:!o municipal vern sendo mantida em 
ritmo crescente: no trienio 1959/61 registrou 18, 32 
e 41 milhoes de cruzeiros, respectivamente. No ul
timo ano, superou em 13 milhoes ao valor previsto 
no orgamento. Em 1961, as receitas estadual e muni
cipal fixaram-se em 72 e 64 milhoes de cruzeiros . 

OUTROS ASPECTOS 

TtM sede em Aparecida 1 sindicato e 2 cooperativas. 
Eleva-se a 13 o numero de associagoes religiosas, 
com cerca de 2 100 associados. Em 1960 estavam 
registrados na Prefeitura 118 autom6veis, 23 6nibus 
e microonibus, 7 camionetas, 12 motociclos, 87 ca
minhoes e 2 outros veiculos. Sao 18 as igrejas: 1 
Basilica Nacional, 2 igrejas comuns, 5 capelas publi
cas e 10 semipublicas. E superior a 400 o total de 
comerciantes ambulantes inscritos: 186 com bancas 
de quinquilharias, 12 com vendas de biscoitos, 114 
fot6grafos, 29 com venda de refrescos, 82 nao espe
cificados, etc. 

Nos 86 logradouros da cidade ha 3 111 predios, 
dos quais 2 785 ligados a rede de agua, 2 042 a de 
esgotos e 2 312 a de energia eh~trica. 0 IBGE man
tern uma Agencia Municipal de Estatistica em Apa
recida. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jose J. de Sa Freire Alvim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLEc;:.iO DE MONOGRAFIAS 

(3.• serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubed .. 
207 - Minduri. 208 - Valen~;a. 209 - Humberto de campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - canavielras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - caucala. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparlca. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Slmao Dlas. 225 - Recife. 226 - cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - cataguases. 
240 - cambuquira. 241 - Mogi das cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canolnhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leoooldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 25~ - Ponta Pora. 
253 - Oelras. 254 - Passo de camaraglbe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Grdfico do 
IBGE, aos trinta dias do m es de julho de mi! 
novecentos e sessenta e tres. 




