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ASPECTOS FfSICOS - Area: 917 km' (1960); alti
tude: 2 m; temperatura media em °C: das mti
ximas, 35; das minimas, 14. 

POPULAC)AO - 12.085 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrtijica: 13 habitantes par quil6me-. 
tro quadrado. Populagao estimada em 1965:~ 
17.500; na cidade: 4.950. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura e in
dustria. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS- 1. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muntt 
cipal) - 39 autom6veis e jipes, 10 camionetas,, 
3 6nibus, 28 caminh6es e 13 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 705 ligag6es eletricas, 85 
aparelhos telef6nicos, 6 hoteis e pens6es, 6 res
taurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 50 leito~: 
2 medicos, 1 dentista, 1 enfermeiro e 1 tarma
ceutico no exercicio da protissao; 1 tarmticiCi. 

ASPECTOS CULTURAIS - 32 unidades escolares 
de ensino primtirio comum, 3 estabelecimento_s 
de ensino media; 1 biblioteca e 1 cinema. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novas) - Teceita prevista: 53,0; des
pesa fixada: 53,0. 

REPRESENTA;QAO POLITICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. Desenho da 
capa: Matriz N. s.a dos Remedios, de Robert 
Delachaume. 



Pl\Ri\TI- 1\ [idade Monumenlo 
"Pedras redondas pela rua 
e o mar lavou as calgadas" 

(Jose Kleber) 

Situada entre a serra do Mar e o Atlantica, 
Parati conserva caracteristicas pr6prias, com suas 
ruas estreitas de calgamento empedrado, onde se 
erguem imponentes sobrad6es, evocadores de urn 
passado de opulencia. 

A cidade foi erigida em monumento hist6rico 
do Estado do Rio de Janeiro, em 1945, e tombada 
p.ela Diretoria do Patrimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional em 1958. 

Para o Sr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
Diretor-Geral desse 6rgao do Ministerio da Educa
gao e Cultura, Parati tern mais valor do que mesmo 
Ouro Preto. "Ao contrario de outras cidades colo
niais, a arquitetura de Parati mostra-se mais inte
ressante, tern mais carater, originalidade e definigao, 
nao apenas nas edificag6es eruditas, como nas de 
sabor popular. A beleza arquitetonica de Parati 
deve-se principalmente ao equilibria da proporgao e 
pureza dos partidos arquitet6nicos. A peculiaridade 
dos sagu6es nobres que distinguem algumas de 
suas edificag6es merece atengao especial. Houve em 
Parati, devido ao elevado indice de cultura de sua 
antiga popula<;ao, urn verdadeiro sensa de valor 
plastico nas construg6es. Na distribuigao dos cheios 
e vazios houve urn apuro e uma seguranga de julga
mento excepcionais". 

Casario, num desenho de Delachaume 



A l\1atriz de N. s.a dos Remedios 

Apesar das medidas de preservagiio citadas 
acima o acervo hist6rico-paisagistico do Municipio 
se achava ameagado pelo surto de progresso 
verificado em anos recentes. 

A Diretoria do Patrim6nio Hist6rico e Artistico 
Nacional empenhou-se, entiio, em estabelecer urn 
regime de defesa mais eficiente, atraves de urn plano 
urbanistico. A aprovagiio desse plano gerou o De
creta presidencial n.0 58.077, de 24 de margo de 1966, 
pelo qual todo o territ6rio do Municipio de Parati 
passou a ser considerado Monumento Nacional. 

ASPECTOS HJSTORICOS 

0 TERRIT6RIO do atual Municipio de Parati era ocupa
do, a epoca do descobrimento, pelos indigenas guaia-· 
nas, que se estendiam para o Norte ate Angra dos 
Reis e para o Sul ate o rio cananeia do Sul. 

Desde principios do seculo XVI, portugueses 
vindos da Capitania de Sao Vicente instalaram-se 
na regiao. 

Com a descoberta do ouro nas "gerais", Parati 
tornou-se ponto obrigat6rio para os que vinham do 
Rio de Janeiro em demanda as minas, uma vez que 
esse era o unico local em que a Serra do Mar podia 
ser transposta atraves de uma antiga ·trilha dos 
guaianas, pela Serra do Faciio e o local em que hoje 
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(Foto da Rev!sta "Manchete") Igreja de Santa Rita 

fica a cidade de Cunha, em Sao Paulo, e atingindo o 
Vale do Paraiba, em Taubate - depois em Pinda
monhangaba e Guaratingueta- e dai os sert6es das 
"gerais". Foi esse o caminho trilhado por Martim 
Correia de Sa, filho do governador Salvador de Sa, 
a frente de 700 portugueses e 2.000 indios , na gran
de expedi'gao de 1597 contra os tamoios na regiao 
das minas. 

Segundo a tradigao, as primeiras sesmarias em 
terras de Parati foram concedidas pelo Capitao-Mor 
Joaquim Pimenta de Carvalho, em nome do Conde 
da Ilha do Principe, donatario da Capitania de Sao 
Vicente, a alguns moradores da Vila de N. s.a da 
Concei'gao de Angra dos Reis da Ilha Grande, a 
cuja jurisdigao pertenciam. 

0 primeiro nucleo organizado de povoamento 
surgiu num morro "distante 25 bragas para o Norte 
do rio Pereque-Agu", onde, em principios do se
culo XVII, foi erigida uma capela dedicada ao culto 

· de Sao Roque . Posteriormente, seus moradores trans
feriram-se p-ara local mais favoravel e construiram, 
por volta de 1646, urn templo sob o orago de N. s.a 
dos Remedios, em terrene doado por Maria Jacome 
·de Melo. 

Gragas a sua situagao de caminho unico para 
o Vale do Paraiba e as Minas para quem vinha do 
Norte, a povoagao prosperou rapidamente. Os pau
listas do Vale desciam a Serra com os produtos de 
sua lavoura para negocia-los e ali adquirir os artigos 
de que necessitavam. Seu porto era muito frequen
t.ado, fazendo-se grande comercio de cafe, arroz, 
milho, feijao, aguardente e farinha. Por ali escoa
va-se grande parte do ouro das Minas, tanto que 
uma Carta Regia de 9 de maio de 1703 nela criou 
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urn Registro do Ouro, extinguindo todos os demais, 
salvo o de Santos . 

Em 1660, urn paratiense decidido, o Capitao Do
mingos Gonr,;alves de Abreu, levantando-se contra 
a Vila de Angra dos Reis da Ilha Grande, a cuja 
jurisdir,;ao estava sujeito o povoado, requereu dire
tamente ao Capitao-Mor da Capitania de Sao Vi
cente a sua elevar,;ao a categoria de vila e, sem 
esperar resposta, erigiu as suas custas o pelourinho, 
simbolo de autonomia e autoridade. Durante sete 
anos a Camara de Angra dos Reis lutou contra esse 
ato de rebeldia, mas uma Carta Regia de 28 de fe
vereiro de 1667 reconheceu a autonomia hi de fato 
conquistada pelos "levantados" de Parati. 

Criada em 1720 a Capitania de Sao Paulo, des
membrada do Rio de Janeiro, a ela foi adjudicada 
a Vila de Parati. No entanto, como a administrar,;~o 
da justir,;a continuasse a cargo do Ouvidor-geral da 
Capitania do Rio de Janeiro, que dela nao abria 
mao, a Camara da Vila, diante dos inconvenientes 
que surgiam dessa dualidade de jurisdir,;ao, solicitou 
sua anexar,;ao a ultima, o que foi concedido por Or
dem Regia de 8 de janeiro de 1827 . 

Igreja de N . s.a do Rosario 
(Foto de Alexandre Barros) 

Urn paratiense, o 
Capitao Francisco do 
Amaral Gurgel, que 
partira as suas custas 
com urn ref!6-rr,;o de 
500 homens e 80 es
cravos a defesa da ci
dade do Rio de Ja
neiro, atacada pela 
esquadra francesa de 
Duguay-Trouin, que a 
ocupara em 12 de se
tembro de 1711, ne
gociou o resgate exi
gido pelos franceses 
para se retirarem: 610 
mil cruzados, mil cai
xas de ar,;ucar e 200 
bois. 

Depois da abertura, na segunda decada do se
culo XVIII, do "caminho novo" para as Minas Ge
rais, o qual, partindo do Rio de Janeiro atraves da 
Serra dos 6rgaos, Paraiba (do SuD e Borda do Cam
po (Barbacena), encurtava para 15 dias a jornada 
para os sert6es do ouro, Parati sofreu o primeiro 
declinio . Ainda assim, continuou importante porto 
de mar ate fins do seculo XIX. As caravelas que 
vinham da Europa ali faziam escala quase obriga
t6ria. Companhias liricas vinham da Europa repre
sentar no teatro de Parati, que tambem recebeu 
atores nacionais do vulto de Joao Caetano . Conti
nuavam a chegar imigrantes as suas terras ferteis. 
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(Foto da Revlsta "Manchete") Uma rua do Bairro Hist6rico 

Por volta de 1863 ainda existiam 12 engenhos e 150 
fabricas de aguardente . Com a abolic;ao da escra
vatura, em 1888, e o exodo dos trabalhadores rurais, 
verificou-se o colapso de sua economia, baseada 
na cultura da cana e do cafe. Em consequencia do 
abandono das terras, varios cursos dagua tiveram 
seus leitos obstruidos, ficando as varzeas ferteis 
sujeitas a inundac;oes. 

A partir de 1954, com a abertura de uma estrada 
carroc;avel para Cunha, na direc;ao do antigo cami
nho colonial da Serra, vem-se processando leota
mente o soerguimento economico do Municipio, tanto 
pela recuperac;ao das lavouras, como pela afluencia 
de turistas, vindos principalmente de Sao Paulo. 

A precariedade do transporte maritima, unico 
meio de comunicac;ao de Parati com os demais mu
nicipios fluminenses, provocou, em principios da 
decada de 1960, urn movimento a favor de uma re
visao administrativa que desmembrasse o Municipio 
do Estado do Rio de Janeiro eo fizesse voltar a inte
grar o territ6rio do Estado de Sao Paulo. Mas a 
recente abertura da estrada para Angra dos Reis, em 
fase de construc;ao, veio romper esse isolamento e 
permite prever para breve novo surto de progresso 
para o Municipio. 

Pela sua situac;ao geografica e riqueza de suas 
terras, Parati tern condic;oes excepcionais para reto
mar o lugar de relevo que ostentou outrora no con
junto das localidades fluminenses. 
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Formacao Administrativa e Judiciaria 

A FREGUESIA, a vila e o Municipio de Parati foram 
criados em virtude da Carta Regia de 28 de 

fevereiro de 1667. 
A vila de Parati ad

quiriu foros de cidade 
por efeito da Lei pro
vincial n.0 302, de 11 
de margo de 1844, o 
que foi confirmado 
pelo Decreta estadual 
n. 0 28, de 3 de janeiro 
de 1890. 

Os Decretos esta
duais ll. 0

' 1 e 1-A, 
respectivamente, dos 
dias 8 de maio e 3 de 
junho de 1892, refe-

casa Paroquial rem-se a criacao dO 
(Foto de Alexandre Barros) distrito de Parati. 

Compoe-se de 3 distritos: Parati, Parati-Mirim 
e Tarituba. 

A comarca de Parati foi criada por forga do 
Decreta n.0 31, de 3 de janeiro de 1890, sendo ex
tinta a 19 de dezembro de 1891, por efeito do De,.. 
creto n.0 8. Em 16 de ag6sto de 1897, retornou a 
categoria de comarca pelo Decreta n.o 398. Em 16 
de fevereiro de 1901, em obediencia ao Decreta 
n .0 667, passou a termo da comarca de Angra dos 
Reis. Atualmente, Parati e sede de comarca, resta
belecida desde 12 de setembro de 1957, por f6rga da 
Lei n.o 3.382. 

ASPECTOS F1SICOS 

SrTUADA na zona fisiografica do litoral da Baia 
da Ilha Grande, Parati, com 917 quil6metros qua
drados, limita-se com o Estado de Sao Paulo e o 
Municipio de Angra dos Reis. E banhado pelo ocea-· 
no Atlantica. 

A sede municipal, a 2 metros acima do nivel do 
mar, tern sua posigao geografica determinada pelas 
seguintes coordenadas: 23° 13' 07" de latitude su1 
e 44° 42' 48'' de longitude W. Gr. Dista 162 quilome
tros, em linha reta, da Capital do Estado, rumo OSO. 

0 Municipio, com relevo geralmente montanho
so, tem como elevag6es mais not:§,veis as serras Geral 
e Parati, das quais a ultima o limita com o Estado 
de Sao Paulo e possui diversas ramificagoes, deno
minadas de Pedra Azul, Independencia, alem de 
outras de menor importancia. 0 ponto culminante 
fica a 1.700 metros, numa zona de clima frio, com 
queda de geadas pelo inverno. 
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1 Foto de Ca rlos He! tor) Casa Paroquial - sacadas 

Em virtude de sua posigao, n a base da serra, 
Parati possui grande numero de rios, dentre os 
quais se destacam: o Mambucaba, que faz divisa do 
Munic ipio com o de Angra dos Reis; Pereque-A<;u, 
Barra Grande, Mateus Nunes, Rio dos Meros, Funil, 
Grauna, Parati-Mirim e Ca<;ada. 

Alguns destes rios possuem quedas dag.ua, des
tacando-se, no entanto, a do Banana!, no rio Pere
que-A<; u, com altura aproveitavel de 15 metros cubi
c::Js par segundo. 

De litoral r ecortado, o Municipio tem inumeras 
pontas, destacando-se a Grossa de Pa rati, da Trin
dade e da Cajaiba. 

Espalhadas n a baia da Ilha Grande e nas de 
Parati , do Pouso da Cajaiba de Mama ngua e outras 
ha mais de 40 i!ha~ , sendo mais importantes as do 
Araujo, Cedro, Algodao e dos Meros. 

lgreja N. S." das Dorcs 
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A cidade vista do morro do Forte 

As costas maritimas do Municipio formam 
pra ias lindissimas, de aguas tao limpas e atraentes 
para o esporte da pesca que se ve o fundo do mar 
na profundidade de 30 metros em certos lugares. 

0 clima, quente e umido a beira-mar, apresenta, 
nas regi6es serranas, condic;6es excepcionais de 
salubridade. A media das temperaturas maximas e 
de 35°0 e das minimas de 14°0. 

Na ainda exuberante reserva florestal, encon
tram-se madeiras de lei, como cedro, jacaranda, pe
roba, canela rosa e parda, urucurana, oleo vermelho 
e jatai, bern como consideravel numero de especi
mes de plantas medicinais e grande variedade de 
orquideas. 

A fauna e representada por diversos animais, 
como lontra, rap6sa, veado, capivara, paca, sabia, 
papagaio, periquito, tucano e outros. Na orla mari
tima ha grande abundancia de peixes e camar6es, 
constituindo o pescado importante fonte de riqueza 
municipal. 

Oonsta que existem grandes reservas de ame
tista rosada, quartzo hialino, quartzo enfumac;ado, 
ferro magnetico, oligisto, ouro de aluviao e mica. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Censo Demografico 

0 cENso Demografico de 1960, em sua sinopse 
preliminar, registrou populac;ao de 12.085 habitan
tes, dos quais 6.278 estavam na zona urbana (Cresci
mento de 238,2 % em relac;ao ao Oenso anterior). 

0 distrito-sede tinha 7.325 habitantes (3.046 na 
zona urbana), o de Parati-Mirim, 3.863 habitantes 
(3.014 na zona urbana) e o de Tarituba, 897 habi-
tantes (218 na zona urbana). · 
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Contaram-se 2.303 domicilios: 1.394 no distri
to-sede, 750 no de Parati-Mirim e 159 no de Tari
iuba. 

A populagao da cidade de Parati era de 3.046 
habitantes, registrando urn crescimento de 82,5 % 
no ultimo decenio intercensitario. 

A vila de Parati-Mirim, com 3.014 habitantes, 
cresceu 13.600,0% e a de Tarituba, com 218 habitan
tes, 32,1 %. 

A densidade demografica era de 13 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Pelo Censo Escolar de 1964, foi abrangida po
pulagao de 13.010 habitantes, dos quais 8.475 residiam 
na area rural. 

A populagao municipal estimada para 1965 foi 
de 17.500 habitantes e a c.itadina de 4.950 habi
tantes . 

Movimento da PopulafaO 

FoRAM civilmente registrados, em 1965, 618 nas
cimentos, dos quais 459 vivos. Os 6bitos foram em 
numero de 195 (52 de menores de 1 ano e 116 de 
maiores de urn ano) . Realizaram-se 84 casamentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA municipal esta baseada na agricultura 
e na industria. 

(Foto de Alexandre Barros) Sobrados 
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Pesca 

EM 1965, a produ~iio da pesca colonizada pesou 
123,9 toneladas e rendeu 74,3 milhoes de cruzeiros. 

Contaram-se 1.240 pescadores, dos quais 280 me
nores de 18 anos. 

Destinavam-se a pesca 1.200 canoas e 16 
lanchas. 

Utilizaram-se 1.285 redes: 140 de arrasto, 80 de 
espera, 975 comuns e 90 de tresmalho. Havia, ainda, 
927 espinheis, 1.035 pugas e 97 covos. 

A fabrica de gelo de Parati produziu 360 tone
ladas. 

Censo Agricola 

0 cENso Agricola de 1960 registrou, em sua sinopse 
preliminar, 1.168 estabelecimentos com area total 
de 43.997 ha, dos quais 10.028 destinados a lavouras. 

Segundo o tamanho, esses estabelecimentos es
tavam assim distribuidos: 732 com menos de 10 ha, 
cada um; 403, de 10 a menos de 100 ; 29, de 100 a 
menos de 1.000, e 4, de 1.000 a menos de 10.000. 

Havia 3.108 pessoas ocupadas nas atividades 
agropecuarias, sendo as tarefas realizadas com o 
auxilio de 1 trator e 6 arados. 

Os 35 estabelecimentos que criavam bovinos 
tinham menos de 100 cabegas, cada urn. 

Agricultura 
Os PRODUTOS agricolas, em 1965, foram cultivados 
em 2.549 hectares, sendo a safra avaliada em 945,9 
milhares de cruzeiros novos. 

0 principal produto foi a banana, cultivada em 
1.888 ha, rendendo 1.501 mil cachos e contribuindo 
com 79,3% para o valor total. Seguiu-a, a distancia, 
a mandioca, com 210 ha, produzindo 8.250 t e repre
sentando 8,3 % do valor; o arroz, com 170 ha, 510 t 
e 6,7% do valor ; o feijiio, com 192 t , 80 ha e 3,7% 
do valor; o milho, 153 t , 120 ha e 1,3%; a cana-de
ac;ucar, 3.200 t , 80 ha e 0,6%; e o abacate, com 
60 mil frutos, 1 ha e 0,1% do valor. 

Ha urn posto de Fomento Agricola mantido pelo 
Ministerio da Agricultura. 

Pecuaria 

A POPULAQAO pecuana em 1964 era representada 
por 12.700 cabegas de gado: 4.700 suinos, 4.620 bovi
nos, 1.500 eqiiinos, 1.150 muares, 450 caprinos, 
195 ovinos e 85 bUfalos. 
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(Foto de Jose Kleber) A torre da Igreja de N. s.a das Dores 

0 rebanho valia 716,1 milhares de cruzeiros no
vas, sendo 57,7% desse valor relativos aos bovinos, 
17,8% aos suinos, 12,6% aos eqti.inos e 9,6% aos 
muares. 

Produziram-se 73.200 litros de leite, no valor de 
7,3 milhares . 

Dados locais registraram, em 1965, 13.070 ca
begas de gada, no valor de 1,1 .milhao de cruzeiros 
novas. Ravia 4.G20 bovinos, (554,4 milharesl , 1.500 
eqti.inos (135,0 milharesl, 1.350 muares (229,5 mflha
res), 4.800 suinos (168,0 milhares), 580 caprinos (5,8 
milhares) e 220 ovinos ( 1,5 milhar). 

0 plantel avicola, em 1964, somava 52.930 gali
naceos (830 perus) e 1.700 palmipedes, valendo, res
pectivamente, 72,3 e 2,6 milhares de cruzeiros no
vas. A produgao de avos de galinha foi de 19.975 d(t
zias, no valor de 5,6 milhares. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 contou 21 estabeleci
mentos do genera de produtos alimentares e 1 do 
de madeira. 0 valor total da producao foi de 3,8 
milhares de cruzeiros novas (1,6 milhar atribuido 
ao valor da transformagao industrial) , tendo sido 
despendidos 2,0 milhares de cruzeiros na aquisigao 
de materias-primas. A media mensal dos operarios 
ocupados foi de 25. 

Predominou o genera de produtos alimentares, 
com 23 operarios, em media mensal, e produgao cor
responden te a 96,2% do valor total. 

Industria 

SEGUNDO dados locais, em. 1965, havia 25 estabe
lecimentos que apresentaram produgao no valo-r de 
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(Foto da Revista "Manchete") 

59,8 milhares de cruzeiros novas. Destacam-se os en
genhos de aguardente de Antonio C. Melo, Osmindo 
Mendes Brasil e Andre Monge de Alcintara. 

Gada Abatido 

EM 1964, foram abatidos 886 bovinos, 553 suinos 
e 35 caprinos. Os produtos derivados totalizaram 
203,0 toneladas, no valor de 141,9 milhares de cru
zeiros novas. A maior participar;ao coube a carne ver
de de bovina, com 152,0 toneladas e 85,8% do valor 
total. Vieram, em seguida, a carne verde de suino, 
com 15,8 t e 8,5% do valor, o toucinho fresco, com 
15,1 t e 4,4%, e o couro salgado de bovina, com 
19,6 t e 1,2% do valor. 

Figuram, ainda. a carne verde e peles seca e sal
gada de caprino. 

C omercio e Banco 

CoNTARAM-SE, em 1965, 50 estabelecimentos comer
ciais, sendo 42 na sede municipal. Entre eles, havia 
14 armazens de generos alimenticios, 9 armarinhos, 
3 agougues e 3 lojas de ferragens, em geral. 
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A Matriz e o Cais do rio Pereque-At;u 

0 giro comercial em 1965 atingiu 759 milhares 
de cruzeiros novas. 

0 comercio externo se faz com os vizlnhos mu
nicipios, com o Estado de Sao Paulo e com a Gua
nabara. 0 Municipio exporta banana, aguardente 
de cana e rapadura, sendo que mais de 1 milhao e 
500 mil cachos da primeira, por safra, sao levados 
em lanchas e caminh6es as prar;as compradoras. 

A agencia do Banco Predial do Estado do Rio 
de Janeiro, em 31 de dezembro de 1965, registrou os 
seguintes saldos (em milhares de cruzeiros novas) : 
caixa em moeda- corrente, 25,3; titulos descontados, 
92,9; e depositos a vista e a Curto prazo, 172,9. 

Servi[OS 

EM 1965 contaram-se 33 estabelecimentos de 
prestar;ao de servir;os, todos na cidade, entre os quais 
12 bares e botequins, 6 hoteis e pens6es, 5 barbea
rias, 6 restaurantes, alem do motel, os Candeeiros, 
que disp6e de 11 confortaveis apartamentos. 

Exercem suas profiss6es, em Parati, 4 advoga
dos e 1 engenheiro. 
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Trans partes 

HA 2 vias de acesso a Parati: a terrestre e a mari
tima. A primeira consiste nas rodovias Guaratin
gueta-Cunha, cujo asfaltamento esta em via de con
clusao e que atinge Parati atraves do antigo 
caminho de tropa da era colonial, calgado de pedras, 
pela primitiva trilha dos guaianas - e a recem
-aberta e ainda precaria Angra dos Reis-Parati, que 
constituira urn trecho da Rio-Santos, pelo litoral. 

0 principal meio de transporte e, ainda, o ma
ritima. E ele o destacado elo entre a sede e os de
mais distritos, assim como entre a cidade e os mu
nicipios vizinhos. Facilita, inclusive, a exportagao 
dos produtos agricolas. Esta a cargo do Servigo de 
Navegagao Sul Fluminense, atraves de viagens por 
lancha, que ligam Parati, Angra dos Reis e Manga
ratiba. Dista de Angra dos Reis, 27 milhas mariti
mas, gastando-se 3 horas e meia de viagem, e de 
Mangraratiba, 45 milhas em 6 horas e 25 minutos. f P/RIO 0£ JANEIRO 
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ROOOVIA ESTAOliAL 

FERROV I A 4+-1-

Faz-se a ligagao rodoviaria com os municipios 
paulistas de Cunha em 2 horas; Sao Jose do Bar
reiro, via Cunha, Guaratingueta e Areias, em 3 horas 
e 45 minutos; e Ubatuba, via Cunha, em 4 horas .e 
30 minutos . 
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A ligagao maritima com Niter6i, via Guanabara, 
se faz em 14 horas e meia e a mista, via maritima, 
ate Angra dos Reis e rodoviaria, via Rio Claro, 
Passa Tres e Mage, em 8 horas e meia. 

A ligagao rodoviaria com Brasilia se faz via Rio 
Claro, Barra Mansa, Sao Paulo e Barretos, em 
26 horas e 30 minutos, e a mista: maritima ate 
Angra dos Reis e rodoviaria, via Rio Claro, Barra 
Mansa, Volta Redonda, Tres Rios e Belo Horizonte, 
em 25 horas e meia. 

0 servigo de conservagao de estradas e feito 
pelo Departamento Estadual de Estradas de Ro
dagem. 

Em 1965, estavam registrados na Prefeitura Mu
nicipal 39 autom6veis e jipes, 10 camionetas, 3 ani
bus, 28 caminh5es e 13 outros veiculos. 

Comunicafoes 

0 MUNiciPIO esta servido das seguintes unida
des do Departamento dos Correios e Telegrafos: 
Agencia Postal-telegratica de Parati, Postal-telegra
fica (via telefonica) de Tarituba e Posta Telefonico 
de Grauna. 0 Governo do E'stado mantem na sede 
municipal uma esta<;ao radiotelegrafica que atende 
pelo prefixo PYF, com frequencia de 5.750 kc/s. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A ciDADE de Parati conta com um recolhimento para 
pessoas idosas, instalado em bela casa restaurada 
pelo Servigo do Patrimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional e mantida por particulares. 

(Foto de Carlos Heitor) Sobrado 

17- PARATI 



fl& ·;_., 
:---+-1 >.....,., ., 

(Foto de Carlos Heltor) 

Assistencia Medico-H ospitalat' 

Sobrados 

0 MUNICiPIO conta com 1 hospital da Santa Casa 
da Misericordia com 50 leitos . A maternidade disp5e 
de 2 leitos. Ha, ainda, 1 p6sto de saude estadual, 
urn Ambulat6rio da SUDEPE e o Servigo de 
Endemias Rurais do Ministerio da Saude. 

Exercem suas profiss5es : 2 medicos, 1 enfermei
ro e 1 dentista. Ha uma farmacia. 

Culto 

0 CATOLICISMO e a religiao da maioria dOS para
tienses. E sede da Par6quia de N. s.a dos Remedios 
e mais 3 igrejas: a de N. s.a das Dores, N. s .a do 
Rosario e a de Santa Rita. Na zona rural existem 
mais 9 capelas. 

0 protestantismo tern duas igrejas: a Igreja 
Evangelica Assembleia de Deus e a Igreja Batista, 
ambas sediadas na cidade. A primeira mantem tem
plos nas localidades de Trindade, Sono, Patrim6nio 
Indaiatiba, Mamangua e Sao Gongalo, arregimen
tando 1.213 membros em 30 de dezembro de 1965. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

Os RESULTADos preliminares do Censo Escolar de 
1964 revelaram a existencia de 5.204 criangas de 
0 a 14 anos (3.376 na zona rural) : 2.467 de 0 a 5 anos 
(1.633 na rural); 392 de 6 anos (236 na rural) e 2.345 
de 7 a 14 anos (1.507 na rural). Destas ultimas, 
1.607 freqiientavam escolas (894 na zona rural) . 

Havia 45 profess6res (21 na zona rural), sendo 
41 do sexo feminino (17 na rural). 
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Velho sobrado da Patitiba 

Dos regentes de classe, 22 eram normalistas, do 
sexo feminino (4 na zona rural) e 23 nao normalis
tas: 19 do sexo feminino (13 na rural) e 4 do mas
culino (na rural). Havia, ainda, 1 profess6ra, nao 
regente de classe, lecionando na zona rural. 

Ensino 

0 ENsrno primano comum disp6e de 32 unidades 
escolares, das quais 24 estaduais e 8 municipais, com 
59 profess6ras (51 estaduais). No inicio do ano le
tivo de 1965 matricularam-se 1.662 alunos: 1.308 nas 
estaduais (664 meninos) e 314 nas municipais (160 
meninas). 

0 ensino medio, em 1965, era ministrado em 3 
estabelecimentos: Ginasio Paratiense, com 95 alu
nos matriculados (57 meninas) e 7 profess6res (5 
profess6ras); Escola Normal Maria Luisa, com 27 
alunas e 5 profess6res (3 profess6ras), Colegio 
Comercial Professor Aquino, com 18 alunos (2 me
ninas) e 5 profess6res (2 profess6ras) . 

Terminaram seus cursos, em 1964, 35 alunos (26 
m6c;as): 26 o ginasial secundario (17 m6c;as) e 9 
m6c;as o normal. 

Cultttra 

D MUNiciPIO disp6e de 1 biblioteca publica, com 
5.100 volumes catalogados e de 1 arquivo publico. 
Existe 1 associac;ao cultural e 1 desportiva, o Para
tiense Atletico Clube, com 200 s6cios. Funciona 1 
cinema, o Sao Jorge, com capacidade para 200 es
pectadores. 

Como diz o arquiteto Lucio Costa " . .. Parati e 
a cidade onde os caminhos do mar e os caminhos 
da terra se encontram, melhor, se entrosam. As 
aguas nao sao barradas, mas avanc;am cidade a den
iro levadas pela lua, e o reticulado de ruas, batiza
do pelas igrejas - a matriz de Nossa Senhora dos 
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(Foto de H•mo Flchbauer) A Prefeitura Municipal 

Remedios e as capelas das Dores, Rosario e Santa 
Rtca -, converge para o mar". 

:Esse o maior encanto de Parati, que se ergue 
junto ao mar e quase dentro diHe, na ·moldura de 
montanhas que como a protegem a distfmcia, na 
luminosidade do entardecer tao azuis quanto o ceu 
puro que as recobre. 

0 visitante maravilha-se com o desenho capri
choso da caxilharia das janelas envidragadas, o 
rendilhado das trelicas e dos balc6es de ferro , a 
nobreza dos sagu6es- dos sobrados, as curvas dos 
telhados, as perspectivas sempre renovadas que se 
abrem a cada esquina das suas ruas calgadas de 
pedras. 

A mais valiosa das igrejas e a de Santa Rita, 
construida em 1722 pelos "pardos libertos". Sao no
taveis o trabalho de cantaria e madeira dos portais 
e altares, as sacadas de ferro do c6ro, as belas ima
gens de Nossa Senhora e da Santa. 0 claustra, 
com o pogo de pedra e o jardim silvestre, convida ao 
recolhimento e a meditagao. 

A Igreja de N. s.a do Rosario data da mesma 
epoca. Sao dignos de mengao seus altares de entalhe' 
de madeira dourados . 

A matriz inacabada de N. s.a dos Remedios 
substitui duas construg6es anteriores: a primeira, 
de taipa, erecta a epoca da instalagao do povoado, 
em 1646; a segunda, ja de pedra e cal, em 1682. 
Considerada esta pequena para conter "os 2.700 ha
bitantes ou mais" da Vila, foi reconstruida em 
local proximo ao primitive, a partir de 1687. Possui 
be las imagens e preciosas alfaias. 

A mais nova das igrejas e a de N. s.a das 
Dores, a "Capelinha", construida junto ao mar em 
1800 . 

Separada pelo Pereque-Agu da cidade ergue-se 
a Santa casa de Misericordia, construida em 1822, 
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(Foto de Jose Kleber) Ponte siibre o rio Pereque-A~u 

e que possui urn bela patio interno envidragado e 
tern anexa uma capelinha, dedicada a S. Pedro de 
Alcantara. 

Na praga onde hoje se ergue o Grupo Escolar 
e se supoe estaria localizado o teatro da cidade, 
fica o Chafariz do Pedreira. 

A entrada da cidade, o Portao guarda a lem
branga da passagem de D . Pedro I ao regressar de 
Sao Paulo, logo ap6s a proclamagao da Inde
pendencia. 

Das 7 fortificag6es existentes no seculo XVIII, 
salvo vestigios ainda encontrados na Patitiba e na 
ilha das Bexigas, resta de pe o Forte Defensor Per
petuo, que se eleva no morro onde se plantou a po
voagao primitiva e que ainda conserva seus velhos 
canh6es assestados na diregao da entrada da baia . 

Dentre os edificios da cidade destacam-se o so
brado da Prefeitura Municipal, com seu bela saguao 
e a escadaria de madeira recortada, o sobrado da 

· Casa Paroquial, com suas sacadas de treliga, o 
sobrado atualmente ocupado pelo Clube, que data do 
seculo XVIII, e o "Sobrado dos Bonecos", assim 
conhecido pelas figuras, ora desaparecidas, que lhe 
·ornavam a fachada, pelas telhas de louga do 
beiral do telhado e as belas calhas de bronze 
que se proj etam do balcao de ferro rendilhado . 

0 isolamento em que permaneceu Parati du
rante tantos anos e lhe permitiu conservar, quase 
intacta, parte de sua antiga area construida e trazer 

· assim, ate n6s, a bela e funcional imagem da arqui
tetura do passado, tambem ajudou-a a manter as 
festas e tradig6es populares de outras epocas. 

Grandes festividades religiosas atraem no cor
rer do ana os paratienses ausentes e forasteiros. A 
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mars concorrida, a do Divino Espirito Santo, cele
bra-se no dia de Pentecostes, data m6vel em maio
-junho, e que se anuncia pela elevac;;ao do Mastro 
encimado pelo emblema do Divino no Domingo da 
Ressurreic;;ao e e precedida de uma novena e procis
s6es em que figuram cerca de 20 bandeiras de veludo 
vermelho com franjas douradas, tambem encima
das pelo emblema, e a "Folia", conjunto de instru
mentos e cantores que entoam hinos em louvor ao 
Divino Espirito Santo. No dia da festa comparece 
a igreja urn menino representando o Imperador, com 
dais g:uardas de honra; finda a procissao, reza-se 
urn Te Deum e segue-se urn leilao de prendas, 
enquanto saem as ruas o "boi e cavalinhos", 
feitos de sarrafos de madeira e cobertos de panos . 

A festa da padroeira, N. s.a dos Remedios, ce
lebra-se a 8 de setembro. Tambem precedida de 
novena, comec;;a com uma alvorada, repiques dos 
sinos das 4 igrejas e foguetes, continua com uma 
missa solene e termina com uma ladainha. A atra
c;;ao pcpular da festa e 0 "marrapaia", dansado no 
adro da igreja por peregrines vindos de Cunha, nu
meroso grupo de homens vestidos de branco, pes 
descalc;;os, ornadi:>s de guisos e fitas coloridas, que 
simulam uma luta com porretes de madeira cujo en
trechoque, acompanhado pelo chocalhar dos guisos 
e as batidas dos pes, forma o ritmo. 

Em 26 e 27 de dezembro realiza-se a festa de 
N. s.a do Rosario e S. Benedito; o ponto alto e a 
presenc;;a, nas prociss6es e nas missas, de figuras que 
representam o Rei e a Rainha. 

As prociss6es do Encontro e do Enterro, na Se
mana Santa, revestem-se de grande solenidade e 
delas participam figuras representando personagens 
dos Evangelhos. 

Muitas dansas populares, acompanhadas de 
viola, pandeiros, tambores, rabecas e canto, sobre
viveram ao tempo. Nos bailes populares ou nas 
festas da cidade, dansam-se a "canoa'', a "ciranda". 
a "cana verde", o "caranguejo'', o "felipe". Outras· 
dansas, como a dos "velhos", estao se perdendo ou 
conservam-se apenas nas areas rurais. 

Muitas dessas tradic;;oes foram fixadas por 
pintores e estudiosos do nosso folclore musical. 0 
ambiente da cidade atrai musicos, artistas e 
escritores que nele encontram clima propicio a suas 
inclinac;;oes. 

Para outros, a atrac;;ao reside nas praias - o 
Pontal, a Jabaquara, a Terra Nova -, nos passeios. 
aos arrectores em visita aos antigos engenhos e as 
ilhas que semeiam a baia, na cac;;a e na pesca sub
marina. 

Parati e tao rica em calor humano quanto em 
tradic;;6es, belezas naturais e pureza arquitet6nica. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTA'o sediadas em Parati, entre outras, as seguintes 
repartig6es publicas: Coletoria Estadual, Capitania 
dos Portos, Servigo de Caga e Pesca, Delegacia de 
Policia e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE. 

Finanras Ptlblicas 

EM 1965, foram arrecadados no Municipio (em 
milhares de cruzeiros novas): 17,3 pela Uniao; 51,6 
pelo Estado e 65,0 pela Prefeitura. A despesa mu
nicipal alcangou 62,8. 

0 orgamento municipal. para 1966 previa receita 
de 53 milhares de cruzeiros novas, e fixava igual 
despesa. 

Representarao Politica 

A CAMARA Municipal de Parati comp6e-se de 9 
vereadores . Em 1966, havia 3.972 eleitores inscritos. 

FONTES 

As INFORMA<;:6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em grande parte, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Parati, Carlos Luiz Franga Conti. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumentac;ao municipal da Diretoria de Documenta
gao e Divulgac;ao CSecretaria-Geral do CNE) e de 
diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 

Para a parte hist6rica foram consultadas as se
guintes obras: 

PIZARRO E ARAUJO, Jose de Souza Azevedo. Me
m6rias Hist6ricas do Rio de Janeiro . Rio de 
Janeiro, Ministerio da Educac;ao e Cultura, Ins
titute Nacional do Livro, 1945, 10 v. v. 1 a 3 
CBiblioteca Popular Brasileira, 4-13) . 

BRASIL. MINISTERIO DA EDUCAQAO E CULTURA, 
Diretoria do Patrimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional. Tricentenario de Parati; Noticias His
t6ricas. Rio de Janeiro, 1960, 87 p., il. CPubli
cag6es da DPHAN, 22) . 

CAPISTRANO DE ABREU, J. "0 Sertiio". In Capi
tulos da Hist6ria Colonial (1500-1800). Rio de 
Janeiro, Sociedade Capistrano de Abreu, 1934, 
254 p , 
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N. s.a dos Remedios 

Esta publicar;;ao jaz parte da serie de mono
grajias municipais organizada pela Diretoria de 
Documentar;;iio e Divulgar;;iio do Conselho Nacional 
de Estatistica. A nota introdut6r~':L, sabre aspectos 
da evolur;iio hist6nca do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com ade
quada sistematizaqiio, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, diver
gencias de opiniiio, comuns em ':Lssuntos dessa natu
reza, nal() sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias fontes de pesquisas. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior tnteresse qualquer colaborar;;iio, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 



COLE~oES DE MONOGRAFIAS 

1." serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divinopolis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. 10 - Sao 
Cristovao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Codo, MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Maues, AM. 16 
- leo, CE. 17 - Mara n, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Pianco, BA. 24 - Caetite, BA. 25 . - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 - Santa 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabritlia, BA. 
31 - Jardim do Serido, 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 -
luna, 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 - Tutoia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acarau, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vitoria 
de Santo An tao, 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 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 - 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 - 6bidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, 
RS. 85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Clevelilndia, PR. 87 -
Jaguari, RS . 88 - Prata, MG. 89 - Marica, 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. 97 - Manicore, AM. 98 - Borba, AM. 
99 - Riachuelo, SE. 100 - Barras, PI. 

4.a serie-A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, sc. 302 - Plrassunun
ga, SP. 303 - Lencois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ . 307 - Umbuzelro, 
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 
t2.a edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL . 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2." edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2.a edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oliven~a, AM. 
328 - Itapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2." edi~ao). 330 -
.rau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP 
(3." edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.a edi~ao). 337 - Carangola, 
MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, MG. 340 - Ca
ratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 -
Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperanca, MG. 345 - Cabo 
Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 348 
- Miguel Pereira, RJ. 349 - Teresopolis, RJ (2." edi~ao). 350 
- Mage, RJ (2." edi<;ao). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2." edi<;ao). 353 - Foz do Iguac;u, PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2." edi~ao). 355 - Igreja Nova, AL. 356 -
Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 359 
- Luziilnia, GO. 360 - Maringa, PR. 361 - Concordia, sc. 
362 - Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da Mangabeira, CE. 
364 - Tubarao, SC. 365 - Itabaianinha, SE. 366 - Areias, SP. 
367 - Santa Adelia, SP. 368 - Tres Pontas, MG (2." edi<;ao). 
369 - Corumba, MT (2." edic;ao). 370 - Bento Gonc;alves, RS 
(3." edi<;ao). 371 Guarabira, PB. 372 - Macae, RJ 
( 2." edi<;ao). 373 Guanabara. 374 - Parati, RJ. 
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