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ASPECTOS FiSICOS - Area: 718 km'; altitude: 
5 m; tem,peraturas em °C: maxima, 38; mi
nima, 15. 

POPULAQAO - 59 076 habitantes (Recenseamento 
Gen2Z de 1960); densidade demogrtitica: 82 habi
tantes por quilometro quadrado. Estimativa em 
30-VI-965: 80 000 habitantes. 

ATIVIDADE PRINCIPAL - Industria de transtor
mac;fio (textil) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 agencias 
bancarias e 1 da Caixa Economica Federal e 
2 correspondentes. 

VEJCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Muni
cipal) - 397 autom6veis e jipes, 627 caminh6es, 
38 onibus e 144 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 2 398 ligar;;oes eletricas, 
117 aparelhos telefonicos, 6 hoteis, 10 restau
rantes, 117 bares e 7 postos de gasolina. 

ASSISTE:NCIA MEDICA - 2 hospitais, com 62 leitos, 
8 postos e subpostos de saude; 10 medicos, 
7 dentistns, 8 entermeiros, no exercicio da pro
fissfio; 21 tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 99 unidades escolares de 
ensino primtirio geral, 3 estabeleczmentos de 
ensino media; 1 tipografia, 1 biblioteca, 8 cine-
mas e 1 cine-teatro. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 330,5; despescr 
fixada: 330,5. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Rubens Gouvea e desenho da capa de 
Francisco Xavier da Costa, ambos da Diretoria de 
Documentagao e Divulgac;ao do CNE. 



Bicentenaria Igreja Matriz N. s.a da Piedade 

ASPECTOS HISTORICOS 

0 DESBRAVAMENTO da regHio onde se encontra o atual 
Municipio de Mage data do periodo do Brasil 
Colonial. 

Em 1565, Simiio da Mota, tendo recebido a 
doac;iio de uma sesmaria naquela area, entiio in6s
pita, ter-se-ia aventurado a explora-la. Edificou, 
ali, sua moradia, localizada no morro da Piedade, 
a poucos quil6metros do local onde se encontra, 
presentemente, a sede municipal, iniciando a explo
rac;iio das terras que lhe foram doadas. Primitiva
mente habitadas pelos indios da tribo Timbiras, 
essas te:rras foram inicialmente cultivadas por 
portugueses e inumeros escravos que Simao da Mota 
trouxera consigo. Pouco tempo, entretanto, Simao 
da Mota ali se demorou. Alguns anos depois trans
feria-se para a localidade denominada Magepe-Mi
rim, onde se localizou a atual cidade de Mage. 

Par volta de 1643 surgiu, proximo a essa loca
lidade, t;.ma outra, a de Pacobaiba, mais tarde 
denominada Nossa Senhora da Guia de Pacobaiba 
e, finalmente, Guia de Pacobaiba. Essas localidades 
receberam, respectivamente, a 18 de janeiro de 1696 
e a 14 de dezembro de 1755, o predicamento de 
freguesia, apesar de na primeira delas, a de 
Magepe-Mirim, a igreja matriz s6 ter sido dada 
por concluida em 1747. 

Grac;;as aos esforc;os dos colonizadores, a contri
buic;ao do trabalho escravo e, ainda, a fertilidade 
do seu solo, as localidades gozaram de invejavel 
situa<;iio no periodo colonial. 
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0 desenvolvimento da agricultura e a con
seqi.iente elevac;ao do nivel econ6mico daquela regiao 
fizeram com que o governo, em 1789, resolvesse 
conferir a Mage o predicamento de vila. 

Pelos portos dos rios Estrela e Mage eram em
barcadas, em faluas, para o Rio qe Janeiro, as 
mercadorias que, transportadas em alimarias, por 
caravan as, procediam de Minas Gerais e Goias. 

Por sua posic;ao geografica, Mage era o porto 
preferido; era por onde escoavam milhares de tone
ladas de cafe, cereais, toucinho, fumo e demais 
produtos. 

A importancia do Municipio durante o Segundo 
Imperio era grande. Para avalia-la basta observar 
que em suas terras foi construida a primeira estrada 
de ferro da America do Sul, inaugurada a 30 de 
abril de 1854. Esta estrada, que se denominou Maua 
e depois Estrada de Ferro Principe Grao-Para, ligava 
as localidades de Guia de Pacobaiba e Fragoso, numa 
extensao de 141500 metros. A primeira maquina em
pregada na ferrovia, hoj e reliquia hisMrica, foi 
cognominada "A Baronesa". A primeira estac;ao 
ferroviaria recebeu a denominac;ao de "Maua", que, 
em lingua indigena, significa "cousa elevada". 

A cidade foi ocupada, durante a revolta da 
Armada, pelas forc;as do Almirante Saldanha da 
Gama, sendo, a 28 de fevereiro de 1894, atacada e 
vencida. 

Como ocorreu em todas as zonas agricolas do 
Pais, com o advento da Lei Aurea, Mage teve uma 
fase de declinio, sofrendo forte colapso na sua 
economia, agravada pela insalubridade do clima e 
pela obstruc;ao paulatina dos rios e canais. 

Aos poucos, o, Municipio foi recuperando sua 
economia, superando seus problemas, e hoje atra
vessa novo surto de progresso, com born indice de 
ind ustrializac;ao. 

Forrna{ao Adrninistratiz1a e Judiciaria 

A FREGUESIA de Mage, criada por Alvara de 18 de 
janeiro de 1696, foi elevada a categoria de vila 
por forc;a de Ato de 9 de junho de 1789. 0 seu 
territ6rio foi constituido com te1 ras desmembradas 
do Municipio de Santana de Macacu e da cidade 
do Rio de Janeiro, inclusive ilhas do pequeno arqui
pelago de Paqueta. A instalac;ao verificou-se a 12 
de j ulho do mesmo ano. 

Avila de Mage foi elevada a categoria de cidade 
por efeito da Lei ou Decreto Provincial n.0 965, de 
2 de outubro de 1857 Cos Decretos estaduais numeros 
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Antiga Casa Im per ia l, hoje subsede do Parque Nacional 
da Serra dos orgiios 

1 e 1-A, respectivamente , de 8 de maio e de 3 de 
junho do ano de 1892 , ratificaram a criagao do dis
trito de Magel . 

Foi sempre for m ado pelos distritos de Mage 
(sedeJ , Sa nto Aleixo , Gu2pimirim , Surui, Guia de 
Pacobaiba e Inhomirim. 

A comarca de Mage, criada pelo Alvani de 27 
de junho de 1802 , foi extinta em 13 de abril de 
: 835 (Lei n.o 14) e incorporada a comarca de 
Niter6i. Foi restaurada em 1860 e outra vez extinta 
em 1901, passando a 7 de setembro de 1904 (Lei 
n.0 643) a pertencer ao termo e a comarca de 
Petr6polis, ate o advento da Lei n .o 740 , de 29 d e 
setembro de 1906, que restabeleceu definitivamente 
a comarca de Mage. 

ASPECTOS FlSICOS 

SITUADO n a zona fi siogni.f ica da Baixada da Guana
bara, o Municipio ocupa a rea de 718 km0

• A sede 
municipal, aos 5 m de a ltitude, esta localizada a 
22o 39' 22" de latitude sul e 430 02 ' 18" de lon gj.tude 
W. Gr., distando, em linha r eta, 27 km de Niter6i , 
rumo NNE . 

Mage esta separado do Estado da Guanabara 
pela baia do mesmo nome, e limita-se com os muni
cipios de Duque de Caxias, Petr6polis, Teres6polis, 
Cachoeiras de Macacu e Itaborai. 

0 clima e ameno e seco na parte montanhosa 
e quente e umido na reg~iao da ba ixada, com t em
peraturas variando entre m aximas de 38 e minimas 
de 15°C. As chuvas sao mais f reqi.ientes n a prima
vera-verao. 
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0 territ6rio municipal em :ma parte monta
nhosa conta com o famoso pica Dedo de Deus, 
ponto culminante da Serra dos 6rgaos, na divisa 
com Teres6polis, alem dos picas Coroa do Frade, 
Vigia Dais Irmaos, Cabega de Negro e Itacolomi, 
e a serra da Estrela, de onde vertem as aguas 
para as rios au afluentes de outros na parte baixa 
do Municipio, tornando fertil a regiao. 

Os principais cursos de agua sao Macacu, que 
serve de limite municipal, Guarai, Guapimirim, 
Surui, Iriri, rios do Ouro, da Cachoeira, Inhomirim, 
e Mage. :Estes rios bern como as canais existentes 
recebem o fluxo e refluxo das mares da baia da 
Guanabara. 

Quanto aos recursos naturais, possui mica ou 
malacacheta, caulim, fontes de agua mineral, alem 
de areia e pedra para construgao. 

No reino vegetal encontramos madeira de lei, 
em exploragao, como a canjerona, angico, ipe
-tabaco, oleo pardo, garapa, entre outras. Como 
expressao de beleza de reserva florestal existe o 
Parque Nacional da Serra dos 6rgaos. 

Na fauna encontram-se d;versos animais, des
tacando-se veados, capivaras, queixadas, quati e 
macacos, alem de varios tipos de peixes. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

EM 1960, na data da realizagao do Recenseamento 
Geral do Brasil, o Municipio contava 59 076 habi
tantes, tendo-se verificado urn acrescimo de 60,7% 
s6bre a populagao registrada no Censo de 1950. A 
populagao urbana e suburbana cresceu no ultimo 
periodo intercensitario de 59',4%, passando para 
29 686, e a rural aumentou 62,1%, pass an do para 
29 390. A populagao estava distribuida eqii.itativa
mente pelas zonas urbana e rural: 50,3% na pri
meira e 49 ,7% na segunda. 

Segundo os distritos, a popu.la<;ao assim se dis
tribuia: no da sede, 13 921; Inhomirim, 19 980; Santo 
Aleixo, 10 683; Guapimirim, 8 631; Surui, 3 584; e · 
Guia de Pocabaiba, 2 277. 

A cidade registrou um acrescimo de 51,3%, 
passando para 10 712 habitantes. A vila de maior 
crescimento foi a de Inhomirim, com 125,1% e 5 109 
pessoas, seguida de Guia de Pacobaiba, com 82,3% 
e 1214, a de Surui, com 67,5% e 789; Santo Aleixo e 
Guapimirim cresceram, respectivamente, 44,0 e 
40,7% e ficaram com 9 227 e 2 635. 
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Foram contados, em todo o Municipio, 11 830 
domicilios: 2 746 no distrito-sede; 1 787 no de Gua
pimirim; 443 no de Guia de Pacobaiba; 4 016 no 
de Inhom:rim ; 2 1~0 no de Santo Aleixo ; e 708 no 
de Surui. 

A densidade demografica era de 82 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Estimativa local, em 30 de junho de 1965, dava 
80 000 habitantes para o Municipio e 15 000 para a 
cidade. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A BASE econ6mica do Municipio fixa-se na industria, 
principalmente no g:enero textil. 

Pesca 

PARTE da populac;ao dedica-se a pesca. Em 1964, a 
Colonia Visconde de Maua, Z-2, fundada em 19:l0, 
compreendia 62 pescadores maiores de 18 anos, que 
utilizaram 200 canoas a remo e 10 a motor, 30 
redes de arrasto, 10 espinheis e 150 currais . A pro
dw;ao atingiu 606,8 toneladas de pescado, valcndo 
96,0 milh6es de cruzeiros. Principais especies: enxova 
(150 toneladas, no valor de 30 milh6es de cruzeiros), 
pescada e tainha (46 t e 11 ,5 milh6es, cada umal 
e siris (64 t e 6 milh6es) . 

A pesca nao colonizada contava com 50 pesca
dores maiores de 18 anos. 0 material utilizado era 
constituiC.o por 40 canoas a remo e 7 a motor, 
62 redes de arrasto, 300 currais e 10 espinheis . Foram 
produzidas 87,8 toneladas de pescado, no valor de 
5,4 milh6es de cruzeiros. Dedicavam-se, principal
mente, a pesca do bagre (30 t, no valor de 2,4 
milh6es) e do caranguejo (20 t e 1 milhao). 

r:enso Agricola 

Os RESULTADOS do Censo Agricola de 1960 revelaram 
a exist€m3ia de 370 estabelecimentos agricolas numa 
area de 37 600 ha, com 5 982 ha destinados a 
lavouras. 

Segundo a extensao, os estabelecimentos est a
vam assim distribuidos: 189 de menos de 10 ha; 135 
de 10 a menos de 100; 37 de 100 a menos de 1 000 ; 
9 de 1 000 a menos de 10 000. 

Em 70 destes estabelecimentos havia criacao de 
bovinos. Em 59, havia menos de 100 cabec;as: e em 
11, de 100 a menos de 500. Estavam ocupadas em 
atividades agropecuarias 2 120 pessoas. Havia 31 
tratores e 43 arados. 
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Ag1'icultura 

A PRonu<;Xo agricola, em 1964, atingiu 1543,3 milh6es 
de cruzeiros e cobriu uma area de 6 388 ha. 

0 arroz contribuiu com 30,9 % do valor total, 
ocupou 2 000 ha e rendeu 2 400 toneladas; a banana, 
com 25,8 % , 2 520 ha e 700 mil cachos; o tomate, 
com 16,2%, 55 ha e 1100 t; a mandioca, com 8,1%, 
640 ha e 5 120 t; o abacaxi , com 7,7%, 90 ha e 700 
mil frutos ; o milho, com 6,6%, 7 000 ha e 720 t e a 
laranja, com 4,7% , 83 ha e 4,6 milh6es de frutos. 

No mesmo ano, o Municipio produziu 27,1 tone
ladas de legumes, valendo 2,1 milh6es de cruzeiros. 
Destacaram-se o inhame, com 9 toneladas e 630 mil 
cruzeiros de valor; o rep6lho, com 7,5 t e 525 mil 
cruzeiros; a alface, com 4 t e 480 mil cruzeiros e o 
chuchu, com 4,8 t e 238 mil cruzeiros. 

Pecuaria 

Os REBANHos existentes em 1964 somavam 7 400 
cabegas e valiam 507,6 milh6es de cruzeiros . 

A especie bovina contribuiu com 79,9% para o 
valor total e com 4 020 cabegas. A seguir, vern os 
suinos, com 16,3 % do valor e 3 000 cabegas. Existiam, 
ainda, 180 equinos e 200 muares . No mesmo ano 
foram produzidos 700 mil litros de Ieite, no valor de 
60,2 milhoes de cruzeiros. 

0 plantel avicola era constituido de 201 300 
galinaceos (300 perus) e 4 mil palmipedes, valendo 
164,6 milhoes de cruzeiros. 

A prod ugao de avos de galinha foi a valiada em 
500 mil du.zias, no valor de 97,5 milh6es de cruzeiros. 

Atendem aos pecuaristas locais 2 veterinarios. 

Censo Industrial 

Os resultados do Censo Industrial de 1960 reve
laram a existencia de 4 estabelecimentos de indus
tria extrativa de produtos minerais e 52 de indus
tria de transformac;:ao. 

0 valor total de sua produgao atingiu 1,2 bilhao 
de cruzeiros, sendo 586,8 milh6es de cruzeiros o da 
transformagao industrial. Foram ocupados, em media 
mensa!, 4 628 operarios e utilizados 13 405 cv de 
f6rga motriz. 

Foram pagos 330,3 milhoes de cruzeiros na 
forma de salarios e vencimentos e 573,4 milh5es 
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g.astos cc·m despesas de consumo (490,1 com mate
rias-prirr_as ). 

0 principal genero da industria era o textil, 
com 5 e:;tabelecimentos, 4 300 openi rios, em media 
mensal, e 91 ,3 % do valor da produgao, tendo utili
zado 11 :'·62 cv de f6rga motriz. 

0 re 1: tan te da produgao foi cober to pelos generos 
de produtos alimentares 09 estabelecimentos), 
minerais nao metalicos (9), madeira (6) , vestuario , 
calgados e artefatos de tecidos (4), bebidas (4) , 
m aterial eletrico e de comunicag6es (1) , mobiliario 
(1) , produtos de materias plasticas (1) e ed itoria l 
e grafi ca (1) . Ravia, a inda, urn estabelecimento cle 
genera r. ao especificado . 

Cascata no rio Sossego 

I !ld ;( s !ric. 

EM setembro de 1065, Mage contava com 44 esta 
belecimentos com 5 ou mais pessoas e 57 com 
m enos de 5. 

0 pr:ncipa l g:enero de industria era o t extil, que 
em 1964 empregou 5 035 operarios em seus 5 esta-
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belecimentos e produziu 9,6 bilh6es de cruzeiros. Os 
estabelecimentos eram: Cia. America Fabril (2 uni
dades), Fabrica Unidas de Tecidos, Rendas e Bor
dados , Cia. Fiagao e Tecelagem Bezerra de Melo e 
Fa brica Itatiaia de Tecidos. 

A Fabrica EstriHa, do Ministerio da Guerra 
(dinamitesl , empregou 520 operarios e contribuiu 
com 1,1 bilhao de cruzeiros, em 1964. 

Duas fabricas de papel e papelao - a Cia. In
dustria de Papel Alcantara, com 177 openirios, e 
Itapeva Industria e Comercio de Cartonagem -
contribuiram com mais de 1 bilhao de cruzeiros, em 
1961 . 

Abate de Reses 

EM 1964 foram abatidos 30 919 bovinos e 1 249 suinos, 
totalizando uma produgao de 6 715,8 toneladas, no 
valor de 2,8 bilh6es de cruzeiros. 94,3 % desse valor 
corresponderam a carne verde de bovina, com 
5 874,6 toneladas. Houve ainda produgao de carne 
verde de suino, couro salgado de bovina e toucinho 
fresco . 

Comerrio e Banco.r 

DADA a proximidade dos grandes centros urbanos 
como Rio, Niter6i e Duque de Caxias, o comercio 
local sofre a fuga do consumidor. 

A produgao textil e a de aparelhos mecanicos 
sao consignadas em escrit6rios na Guanabara. Dai a 
importancia do Municipio na exportagao de produtos 
manufaturados. 

Em 1965 possuia 2 estabelecimentos atacadistas 
e 310 varejistas . 

Quanta a rede bancaria, funcionam na cidade 
tres agencias dos seguin tes ban cos: Agricola de 
Cantagalo, Comercio e Industria de Minas Gerais e 
Predial do Estado do Rio de Janeiro. Sao 2 os cor
respondentes de bancos, nos distritos de Santo Aleixo 
e Guapimirim. Ha, ainda, uma agencia do Banco 
Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, na vila 
de Inhomirim, e uma agencia da Caixa Econ6mica 
Federal do Rio de Janeiro. 

Em 31 de dezembro de 1965, eram os seguintes os 
saldos das principais contas (em milh6es de cru
zeiros) : caixa em moeda corrente 79,6, titulos des
contados 355,7, dep6sitos a vista e a curta prazo 
826.4. 
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.'Existem 2 armazens do SESI e 2 do · SAPS: 2 na 
cidade e 2 na vila de Santo Aleixo. 

EM 196,5, havia 290 estabelecimentos de prestagao 
de servigos. Destacavam-se, entre 1Hes, 6' hoteis e 
pens6es, 10 restaurantes, 117 bares, botequins e cafes 
(36 na cidade), 5 eabeleireiros (2 na cidade), 47 sal6es 
de barbeiros e 7 postos de g1asolina (2 na cidade). 

Prestam seus servi<;os profissionais a populagao 
2 advogados e 7 engenheiros e construtores licen
ciados. Duas cooperativas de consumo estao em 
funcionaoento . 

Transportes 

0 MUNiciPIO de Mage e servido por rodovias federais, 
estaduais e municipais. Ha ainda uma estrada par
ticular: Fragoso-Pau Grande. As estradas de roda
gem federal e estadual cortam o territ6rio muni
cipal em todos os sentidos, dando-lhe urn tragado 
rodoviario moderno. 

E servido ainda pela Recte Ferroviaria Fede
ral SA (Estrada de Ferro Leopoldina), linha tronco, 
que, alem das composigoes normais ligando-o as 
cidades de Campos, Nova Friburgo e diversas do 
Estado do Espirito Santo, mantem trens subur
banos, em quatro honirios, com pontos iniciais em 
Barao de Maua e terminal no distrito de Guapi
mirim. A sede do distrito de Inhomirim constitui 
ponto terminal dos trens suburbanos que procedem 
de Barao de Maua, em dez horarios de ida e volta. 

Sao os seguintes os tempos medios gastos nas 
ligag6es rodoviarias com as cidades vizinhas e capi
tais estadual e federal: Cachoeiras de Macacu, 
1 hora e 5 minutos; Duque de Caxias, 45 minutes; 
Itaborai, 30 minutos; Petr6polis, 1 hora; Teresa
polis, 50 minutos; Niter6i, 1 hora; e Brasilia, DF, 20 
horas e 30 minutos, via Tres Rios, Juiz de Fora e 
Belo Horizonte. 

Leva-se de trem, em media, 2 horas ate 
Cachoeiras de Macacu e 1 hora ate D(/l,que de Caxias. 
Liga-se, tambem, ao Rio de Janeiro em 1 hora e 
10 minutos, de rodovia, e 1 hora e 25 minutos, de 
ferrovia. 
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Estavam registrados, em 1.0 de janeiro de 1966, 
397 autom6veis e jipes, 627 caminh6es, 38 6nibus 
e 144 outros veiculos. 

Comunica[oeJ 

CONVENyOES 

ROOOV!A PAVIMENTAOA -

TRAFEGO PERMANEHTE 

FERRO VI A -+-1--4 

MAGE possui 6 agencias do DCT: na cidade e nas 
vilas de Santo Aleixo, Guapimirim, Surui, Guia de 
Pacobaiba e Inhomirim. Existiam 117 aparelhos tele
f6nicos instalados, distribuidos por 16 logradouros, 
ate junho de 1965. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Mage e constituida de uma parte plana 
e outra elevada, sendo os seus logradouros bern tra
gados no centro e tortuosos na area suburbana. 

Possui 3 043 predios e 84 ruas, das quais 14 
pavimentadas a paralelepipedos e 1 asfaltada. 
Existem diversas pragas: Nilo Peganha, Governador 
Roberto Silveira, Eduardo Portela e Papa Joao 
XXIII (arborizadas e ajardinadas), Getulio Vargas 
e Aureliano Coutinho. 

A rede distribuidora de agua tern uma extensao 
de 14 173 metros e abastece 58 logradouros e 1 524 
prectios. 
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A energia eletrica, hidraulica, e fornecida pela 
Cia. Brasileira de Energia Eletrica e distribuida pelo 
Centro Fluminense de Eletricidade. A corrente e 
alternada de 127 e 220 volts e freqli€mcia de 60 
ciclos por segundo. Ha 2 398 ligag6es eletricas domi
ciliares distribuidas em 72 logradouros; e 69 logra
douros com a publica (950 focos ou lampadas) . 

As vilas de Santo Aleixo, Guapimirim, Surui e 
Inhomirim sao servidas de energia eletrica. 

AJJi.rtencia .Medico-H o.rpitalar 

MAGE possui 2 hospitais, mantidos pela Associac;ao 
Beneficente do Hospital de Mage e pela Casa de 
Saude N. s .a da Piedade SA . 0 numero total de 
leitos e de 62 ; 6 medicos e 9 auxiliares atendem 
aos doentes ; ha 2 ambulat6rios, com 2 medicos, 
1 dentista e 1 auxiliar de enfermagem. 

Existem 8 postos e subpostos de saude, com 
7 medicos e 4 a uxiliares de enfermagem: Posta de 
Saude de Mage, Subdistrito da campanha de Erra
dicac;ao da Malaria CCEM), Posta do DNERu de 
Mage, Subp6sto do DNERu de Guapimirim, Subp6sto 
do DNERu de Santo Aleixo, Posta Medico Municipal 
de Surui, Posta Medico de Fragoso e Subp6sto de 
saude de Piabeta. 

Atendem profissionalmente a populac;ao 10 me
dicos , 8 enfermeiros e 7 dentistas. Existem 21 farma
cias e drogarias, sendo 6 na cidade. 

A SPECTOS CULTURAIS 

C emo Escolar 

Os RESULTADos preliminares do Censo Escolar de 
1964 revelaram a cxistEmcia de 31 952 crianc;as de 
0 a 14 anos: 13 960 ate 5 anos (7 308 na zona rural); 
2 260 de 6 anos (1 179 na rural); 15 732 de 7 a 14 
anos (8 090 na rural). Destas ultimas, 11 829 crianc;as 
freqlientavam escola (5 861 na rural). 

Havia 369 professores regentes de classe e 5 
nao regentes (todos do sexo feminino e 1 na zona 
rural). 

Dos regentes de classe, 146 eram normalistas: 
1415 do sexo feminino (23 na zona rural) e 1 do 
masculino (na zona rural): e 223 nao normalistas: 
219 do sexo feminino (100 na rural) e 4 do mas
culine (3 na rural) . 
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Ens ina 

EsTA situada em Mage a Inspetoria de Ensino 
Estadual. 

Ha 99 unidades escolares de ensino primario 
geral, 383 profess6res e 13 306 alunos matriculados 
no inicio do ano letivo de 1965. 

Ministram ensino de nivel medio o Ginasio do 
Instituto Pedag6gico (curso ginasial), no distrito de 
Santo Aleixo; o Ginasio Visconde de Inhomirim 
(cursos secundario e normal) , no distrito de Inho
mirim; e o Ginasio e Escola Normal Dedo de Deus 
(cursos ginasial e normal), no distrito-sede. Fun
cionam, ainda, no distrito-sede e no de Santo Aleixo, 
cursos do artigo 99, administrados pela Casa do 
Mestre. 

Em 1965 havia 5 unidades escolares, com 53 
profess6res e 1164 alunos matriculados. 

Cultura 

A BIBLIOTECA Municipal e mantida pela Prefeitura 
local. 

Existem 8 cinemas e 1 cine-teatro, sendo 3 na 
cidade: Mage, com 480 lugares; Trianon, com 340; 
Primavera, com 529; Recreio, com 480; Guapi, com 
170; Pau Grande, com 300; N. s.a de Fatima, com 
120; Estrela, com 360; e o Cine-teatro Andorinhas, 
com 365. 

As associacoes culturais sao: Gremio Musical 
Mageense, com· 60 associados; Gremio Brasileiro dos 
Trovadores, com 33; Lira Santo Aleixense 22 de 
Novembro (banda de musica), com 110; Sociedade 
Musical Santa Cecilia (banda de musical , com 136; 
e Gremio Recreativo Musical Guapiense. Destas 
associagoes somente 2 estao na cidade. 

Ate 30 de novembro de 1965 havia uma tipo
grafia em funciona.mento . 

Dentre suas festas tradicionais conta-se o car
naval, comemorado nos clubes e nas ruas com mas
caras, blocos, batucadas, cordoes e algumas alegorias 
nas Escolas de Samba. 0 Poder Publico contribui 
para a festa mandando iluminar feericamente as 
ruas, instalar palanques e passarelas, organizando 
competi<;oes entre as sociedades e dando ajuda 
financeira. 

Na parte religiosa destaca-se a festa de Nossa 
Senhora da Piedade, padroeira do Municipio, e 
realizada em 15 de setembro. 

Na parte civica, comemora-se o dia 2 de 
outubro, instituido feriado municipal, data da eleva
gao de Mage a categoria de cidade. 
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Ern1ida de Nossa Senhora da Concei~ao 

Filho.r Ilu.rl re.r 

En t re os filhos ilustres de Mage, j a desapare
cidos , destacam -se : 

L uis Alves de L ima e Silva, Duque de Caxias, 
Patrono do Exercito Brasileiro. Nascido a 25 de 
agosto de 1803 n a Fazenda Sao Pa ulo, em Porto da 
Estrela, no Iugar denominado Taquara, hoje 
pertencente ao Municipio de Duque de Caxias, foi 
r econhecido cade-;e aos cinco anos de idade, segundo 
o costum e da epoca nas familias militares, filho 
que era do Marechal -de-campo Francisco de Lima 
e Silva . 

Aprovado plenamente nos exames da Real Aca
demia Milita r de Brasil , foi promovido ao posto de 
Alferes em 1818 e ao de Tenente em 1820. Neste 
posto, segue para a Bahia, empenha ndo-se na cam
panha pela Independencia, encerrada com a vit6ria 
das f6rGas liberta doras em 2 de julho de 1823. Pela 
bravura com que se portou a testa de uma Com
panhia do Batalhao do Imperador , recebeu a sua 
primeira condecora<;ao, o Habito do Cruzeiro, que 
representava, a epoca, uma honra excepcional. 
P romovido a Capitao, em 1824, apenas com 21 anos 
de ida de, fez a guerra conhecida por Ca mpanha 
Cisplatina, recebendo , em r econhecimento aos seus 
serviGOS, o t itulo de Comenda dor da Ordem de Sao 
Bento de Assis e o Habito da Rosa. Foi , en tao, 
promoviclo a Ma jor. 

Dissolvido o Batalhao clo Imperaclor , passa a 
comandc:.r o Corpo de Guarclas Permanentes 
da Corte (1831) . Em 2 de abril de 1832 , exibe m ais 
uma vez as suas qua lida des de ch efe militar desba 
r atando os amoLn ados de Villegaignon e Santa Cruz, 
chefiados pelo Ma jor Miguel Frias. Tenente -coronel 
desde 18.37, vai ao Rio Grande do Sul , conflagrado 
pela Revolu<;a o Farroupilha, em viagem de inspe <;ao 
( 1839). Retorna a Corte, e segue, no mesmo ana, 

MAGE- 15 



para o Maranhao, a frente da Divisao Pacificadora 
do Norte, ja no posto de Coronel, para dar fim a 
rebeliao conhecida por Balaiada (1839/1840). Em 
1841, e promovido a Brigadeiro e agraciado com o 
titulo de Barao de Caxias, que recorda a cidade 
onde se efetuou a rendi<;ao dos balaios. Em 1842, 
durante a pacificagao de Minas Gerais, foi graduado 
no posto de Marechal-de-campo, ao tempo em que 
era chamado com urgencia a Corte para por fim 
a Guerra dos Farrapos, que desde 1835 ensanguen
tava a Provincia do Rio Grande do Sul. Encerrada 
a campanha, foi efetivado no posto, elevado a Conde 
e eleito Senador pela terceira provincia que paci
ficara . Participa, ainda, da campanha contra Oribe 
e Rosas (1851 / 1852), na qualidade de Comandante
-em-chefe das forgas em opera<;6es no Prata. Ap6s 
a vit6ria de Monte Caseros, em 2 de fevereiro de 
1852 , pos fim a guerra, sendo, nessa ocasiao, elevado 
a Marques. Ministro da Guerra e Presidente do 
Conselho de Ministros, teve o seu nome ligado a 
decis6es da maior importfmcia para os destinos 
do Pais. 

A Guerra do Paraguai (1865/1870) deu a Caxias 
oportunidade para reafirmar os seus dotes superiores 
de soldado. Em meio aos insucessos da campanha, 
atende ao apelo de Zacarias de G6is Vasconcelos, 
seu adversario, para assumir o comando das tropas 
brasileiras. Aos 64 anos de idade, reorganiza o 
Exercito combalido e inicia a 22 de julho de 1867 
a sua famosa marcha de flanco, envolvendo por 
completo as forgas paraguaias. Apresenta o seu 
pedido de demissao em seguida a passagem de 
Humaita, s6 deixando o comando ap6s uma serie 
de conquistas, que culminou com a entrada vito
riosa em Assungao (5/1/1869). Torna-se o Duque 
de Caxias. 

Em 1878, sentindo-se bastante enfermo, aban
donou a politica, retirando-se para a Fazenda Santa 
Monica. E dois anos depois, a 8 de maio de 1880, 
falecia o Patrono do Exercito Brasileiro. 

Todos os que se tern ocupado da vida do Duque 
de Caxias sao unanimes em reconhecer o seu papel 
de agente da unidade nacional, empreendida pela 
pacifica gao. 

Alcindo Guanabara - (1865-1918) Jornalista , nas
ceu em Mage, Rio de Janeiro . De familia humilde, 
premido por dificuldades financeiras, teve que aban
donar em meio o curso de Medicina, dedicando-se 
a vida da imprensa, na qual se destacou, fazendo 
jus ao titulo de "principe dos jornalistas brasileiros". 
Deputado a Constituinte de 1891, sustentou o governo 
de Floriano Peixoto, colocando-se na oposigao no 
quadrienio de Prudente de Morais. Da sua atuagao 
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como jornalista, os periodos realmente marcantes 
sao OS de "A Tribuna" (1899-1903) e "A Imprensa" 
(1909-14). Foi eleito Senador em 1912. Fundador da 
Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira 
n.0 19. Dentre as suas obras, destacam-se: A Pre
sidencia Campos Sales (1902) e Discursos Fom. da 
Camara 0911). 

Atra[oes T uristicas 

MAGE possui dais tipos de atragao turistica: a 
serrana e a praiana. 

Na orla maritima da baia da Guanabara estao, 
entre outras, as praias de Sao Francisco, Olaria, Ani! 
e Piedade, muito procuradas par veranistas locais 
e de outros pontos do Estado. Ai tambem esta o 
J6quei Clube Ipiranga, que atrai urn grande afluxo 
de pessoas. 

Na reg,iao serrana esta o Parque Nacional da 
Serra dos 6rgaos, do Ministerio da Agricultura, com 
terras de.ste MuniCipio e do de Teres6polis, com a 
sua subsede bern instalada, em praga ajardinada 
e estacionamento para carro; ai encontramos o pica 
Dedo de Deus, situado na serra dos 6rgaos, uma 
das mais belas atrag6es turisticas brasileiras. Bern 
proximo, o Porto de Ponte Velha, as margens do 
rio Soberbo, onde se constr6i urn grande hotel de 
veraneio. Paralelamente, em meio a vegetagao 
abundante e arvores seculares, com nascentes de 
varios regatos, e a ma:rgem do rio Sossego, localiza-se 
o Parque da Serra da Caneca Fina, empreendimento 
particular de clube campestre, com piscinas naturais, 
e que, futuramente, tera de tudo para o conf6rto de 
veranistas ou turistas. 

Entre outras atrag6es temos igrejas seculares 
como a Matriz de Nossa Senhora da Piedade, na 
sede municipal, e a de Nossa Senhora da Guia, no 
distrito de Guia de Pacobaiba; o Pogo Bento do 
Padre Anchieta, a 3 km da cidade, no caminho da 
Praia da Piedade, que segundo narrativas hist6ricas, 
o Ap6stolo do Brasil benzera e houvera ocorrencia 
de milagres. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

MAGE possui coletorias federal e estadual (na cidade 
e na vila de Inhomirim), a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao integrante da rede de coleta do 
IBGE, agencia do IAPI, Delegacia de Policia, agencia 
fiscal de Maria Angu, Junta Militar do Ministerio 
da Guerra, entre outros . 
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A RJECEITA federal, em 1964, alcan<;ou 1,1 bilhao de 
cruzeiros, a estadual, 1,0 bilhao e a municipal 229,7 
milh6es de cruzeiros. A de3pesa municipal, no mesmo 
ano, ficou em 198,6 milh6es. 

0 or<;amento municipal para 1965 previa receita 
de 330,5 milhoes de cruzeiros e fixava igual despesa. 

RepresentafaO Politica 

A AssemblE~ia Legislativa de Mage conta com 
17 vereadores. 

Estavam inscritos, ate 30 de novembro de 1965, 
18 295 eleitores. 

FONTES 

As INFORMACfOES divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Mage, Alcebiades Teixeira Filho. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de 
documenta<;ao municipal, da Diretoria de Documen
tac;:ao e Divulgac;:ao (Secretaria-Geral do CNE), de 
diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro, da 
1.a edic;:ao da monografia, de Marcus Vinicius da 
Rocha e da Enciclopedia Barsa. 
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COLE!;A.O DE MONOGRAFIAS 

1.a serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Siio Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. G - Itaituba, PA. 7 - Divin6polis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. 10 - Sao 
Crist6vao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Manes, AM. 16 
- Ic6, CE. 17 - Mar•.i•, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Pianc6, BA. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeirag, PB. 28 - Santa 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabriliia, BA. 

31 - Jardim do Serid6, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea, 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Ararangua, 
SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
Iii.na, ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto Uniao, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 -
Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acaraii, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vit6ria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Bacabal, 
MA. 67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho, RN. 69 -
Orleaes, SC. 70 - Siio Francisco de Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - Itapetinga, BA. i3 - Rosario Oeste, MT. 74 -
Inhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do Sui, 
PR. 77 - Barra do Gar~a, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei~ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 -
Cacequi, RS. 82 - obidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, 
RS. 85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Cleveliindia, PR. 87 -
Jaguari, RS. 88 - Prata, MG. 89 - Maric:i, RJ. 90 - Barra 
do Pirai, RJ. 91 - Perdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 -
Caravelas, BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 
96 - Cabedelo, PB. 

Esta publicaqdo taz parte da serie de mono
grajias mumcz]Jais organizada pela Diretoria de 
Documentaqao e D ivulgaqao do Conselho Nacional 
de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspecto,~ 
da evoluqtio hiot6nca do Municipio, aonesponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com ade
quada sistematizaqtio, elementos esparsos em dife
rentes documentos. 0C01Tem, em alguns casas, diver
gencias de opinitio, comuns em assuntos dessa natu
reza, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias fontes de pesquisas. Par isso, a CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboraqtio, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLE<;:iiO DE MONOGRAFIAS 

4.a serie-A 

300 - Siio Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, 
CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, 
MG. 317 - Rebou<;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.a edi~iio). 320 -Porto de Pedras, AL. 321 - Be1em, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.a edi~iio). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2." edi~ao). 327 - Siio Paulo de Oliven<;a, AM. 
328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei6, AL (2.a edi<;ao). 330 -
Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP · 
(3." edicao). 336 - Bauru, SP (2." edi<;iio). 337 - Carangola, 
MG. 338 - Cristalina. GO. 339 - Manhna<;n, MG. 340 - Ca
ratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 -
Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 345 - Cabo 
Verde, MG. 347 - Campo Belo, IIIG. 348 - Miguel Pereira, RJ. 
349 - Teres6polis, RJ (2." edi<;iic•). 350 - Mage, RJ. 

Acabou-se de imprimir, no Servir:;o Grdfico do 
IBGE, aos treze dias do mes de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e sete, 31.0 da criar:;Cio do 
Instituto. 


