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Coler;tio de Mcmogratias - N.o 441 

RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS F!SICOS - Area:130 km'; altitude da 
sede: 3 m; temperatur · °C: das 
mcix~mas_, ~!I · ~£!$. ,JE8 R 'pita~do 
pluvwmetr ~ijl : 1.874,~ 

POPULA9ilO ffl., ("tt iva em 
1.o de jul de 19 ade de grrijica : 
2.335 hab' ntes po~ o quad do. 

ASPECTOS ONC>MICfftlrf{..,f; 8 estab ecimentos 
industri , 105 ~flllf~, 2.840 varejistas, 
2.330 d prestar;ao cfa;) ~rvi.Q atrizes e 
45 agen as banc:Ar~s 1 {I :r. itS. Economica 
rtederal tl 1' : · 

ASPECTOS C unidades escolares 
de ensino primcirio geral, 102 cursos de ensino 
medio, 13 estabelecimentos de ensino superior, 1 
semincirio, 2 cursos de p6s-graduar;ao e 3 de es
pecializa~ao; 30 bibliotecas, 18 livrarias, 28 ti
pograjias, 5 editoras, 7 jornais, 3 revistas, 3 es
ta~oes radiodifusoras; 10 cinemas e 3 teatros; 3 
museus, 15 associa~oes culturais e 55 desportivo
-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 547 ruas, 33 avenidas e 
alamedas, 330 travessas e becos, 6 ladeiras, 
15 praias, 22 pra~as e jardins, 64.000 predios, 
63.000 liga~oes eletricas domiciliares, 6.777 tocos 
de ilumina~ao publica, 14.400 aparelhos telef6-
n icos ; 31 hoteis, 36 pensoes, 68 restaurantes, 
570 bares e botequins . 

ASSIST2NCIA MEDICA - 29 hospitais com 2.723 
Zeitos, 5 postos de saUde ; 1.100 medicos, 
400 dentistas, 120 farmaceuticos, 85 enfermeiros, 
260 auxiliares de enfermagem no exercicio da 
projissao; 145 tarmcicias e drograrias, 15 labora
t6rios de ancilises clinicas. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Diretoria de Triin
sito Publico em 1.0 -1-1968) - 13.368 autom6veis 
e jipes, 311 6nibus, 1.752 caminhoes, 187 camio
netas e 424 veiculos nao especificados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novos) - receita prevista: 24,0; renda 
tributciria: 23,3; despesa fixada: 24,0. 

REPRESENTA9AO POLITICA - 19 vereadores. 



ASPECTOS 
HISTORICOS 

Foi sempre das mais destacadas a posiqiio de 
Niter6i nos tatos da nossa Hist6ria. 

Os Tamoios, primitivamente os unicos pos
suidores dessas terras, tambem seriam os legitimos 
dejensores dos territ6rios marginais da Guanabara. 
Foram eles surpreendidos pelos conquistadores, por
tugueses e tranceses, que lutariam pela posse da 
terra descoberta. 

Foi assim desde janeiro de 1502, quando a ex
pediqiio de Andre Gongalves aportou d Guanabara. 
Os amerindios tomaram partido e joram despojados 
dos seus preciosos tesouros pelos portugueses, 
acumpliciados com a tribo inimiga, chefiada pelo 
"cobra teroz" - o Ararib6ia. 

Com a divisiio do Brasil em Capitanias Heredi
tcirias, as terras marginais da Guanabara integra
riam o grandioso legado de Martins Afonso de 
Sousa, nome tambem pelo qual foi mais tarde bati
zado o cacique Ar arib6ia. 

A sesmaria do Dr. Antonio de Mariz au Marins 
Coutinho, Provedor da Fazenda Real no Rio de Ja
neiro, bern como as de Pero Martins Namorado e 
Jose Adorno, incorpora7Uio as terras de Siio Lou
rengo e Carai (lcarai), doadas em 1560 e 1565, 
jaziam ainda semi-abandonadas, quando se pro
cessou a desistencia do fidalgo portugues e sua 
mulher Isabel Velho, para tormar o patrimonio de 
Ararib6ia e sua gente. Era esta sesmaria consti
tuida de "todo o terreno, desde as primeiras bar
reiras vermelhas, correndo ao Zanga da baia acima 
caminho do norte ate completar uma zegua de ter
ras e duas leguas para o sertiio". Comegava, na 
realidade, em Gragoatci e rumava ate Marui, onde 

~ tinha inicio outra sesmaria ; a doagiio par Mem de 
Sci tornou-se etetiva a 16 de margo de 1568, sendo 
a posse solene, com a presenga do Governador 
Crist6viio de Barros, realizada em 22 de novembro 
de 1573. Esta a data maior de Ni ter6i, considerada 
jeriado municipal e ainda solenemente comemorada 
todos os anos, mesmo em detrimento da ejemlfride d '" 
10 de maio, quando, em 1819, verificou-se a emanci
pagiio politica da Vila Real da Praia Grande. 

Instalou-se Ararib6ia, com sua tribo, na encosta 
do morro de Sao Lourengo, onde toram construidas 
as primitivas choupanas e igualmente uma capela 
- a primeira edificada em Niter6i . 

N iio tardou que as terras da sesmaria jossem 
dadas em ajoramento aos aventurei ros que procura
vam usurpar a propriedade dos Tupimin6s. 



5 

A morte de Ararib6ia, segundo Varnhagen, em 
1587, devia agravar a situagao atlttiva dos homens 
da aldeia de Siio Lourengo, cujas terras continua
vam a ser tnvadidas por exploradores, proporcto
nando demandas de grande duragao e suscitando 
duvidas, algumas prolongadas atraves dos seculos. 
0 aldeamento foi extinto em 26 de janeiro de 
1866 pelo Govetno da Provincia, tal a sttuagao de 
decadencia. 

A tgrejinha do morro de Sao Lourengo, que 
substituiu a primitiva capela, ainda resistindo ds 
intemperies, e o principal monumento da cidade e 
esta incorporada ao nosso Patrimonio Hist6rico. 

A decadencia da sede da aldeia de Sao Lou
rengo contrastava com a prosperidade das demais 
regioes. Surgiram, em curto prazo, povoagoes diver
sas na Praia Grande, Icarai, Marui, Sao Domingos, 
Silo Gongalo, Silo Francisco, Jurujuba, Itaipu e ou
tras localidades, ao mesmo tempo que aumentavam 
as lavouras e pequenas indU.strias, nas varias pro
priedades em que tambem se multiplicavam as ses
marias. 

No seculo XVIII o progresso economico atingiria 
proporgoes maiores e, ao lado das fazendas, nlio 
poucos eram os engenhos de at;Ucar e aguardente, 
da mesma forma que prosperavam as lavouras de 
cereais, mandioca, legumes e trutas. 

0 comercio desenvolvi a-se na mesma propon;ao 
das atividades agricolas e as dezenas de barcos de 
transporte de generos e passageiros davam mator 
movimento ao litoral, em constante intercambio 
com outros portos das diversas treguesias e igual
mente com os da cidade dO Rio de Janeiro. Consoli
davam-se assim, nos fins do seculo XVIII, as 
possibilidades de progresso das freguesias, que eram 
ja habitadas por milhares de paroquianos - livres e 
escravos. 

o seculo XIX, com a vinda de D . Joao VI para 
o Brasil, marcaria o apogeu do progresso das tregue
sias do Reconcavo e particularmente a de Sao Joilo 
de Icarai. 

Tornou-se tamoso, nesses sittos, o dia 13 de maio 
de 1816, quando D . Joiio resolveu passar a data do 
seu natalicio em Silo Domingos. 

A populagilo da Praia Grande alvorogou-se com 
a presenga da Nobreza e as demons-tragoes milita
res, em que tomava parte toda a tropa aquartelada 
nas imediagi5es, principalmente a "Divisiio de Vo
luntartos Reais". 

A criagilo da Vila R eal da Praia Grande seria 
conseqilencia Z6gica dessas demonstragi5es de carinho 
e solidariedade de toda uma populagilo a El-Rei . 

A 11 de agosto de 1819 realizava-se a solene 
instalagilo, com as demonstrat:; i5es maximas de re-



goztjo da populac;ao agradecida. Uma nova era de 
progresso tambem serta tntciada para t6da a regicio, 
assim distingutda pela generostdade real. 

Foi feliz a Vila Real da Prata Grande com o seu 
primeiro governo. Trac;ado o plano de urbantzac;ao 
das terras das freguesias de Sao Lourenc;o e Sao 
Joao, foi, segundo documentac;ao preciosa, o mesmo 
de autoria de Jose Clemente Pereira - o primeiro 
Juiz-de-fora nomeado. 

Quando deixou o cargo, em 1821, a vila iti pos
suia 747 habitac;c5es e 5.015 habitantes, sendo 2.771 
escravos e 2.244 livres. A receita da Camara foi, 
nesse ano, de 2:164$715 e a despesa de 2:022$365. 

Ainda em 1821 , Jose Clemente Pereira transmi
tiu o honroso cargo ao seu substituto, o Dr. Antonio 
Jose de Siqueira e Silva, depois de haver prestado 
os mais relevantes servic;os a nova comuna, conquis
tando a estima e gratidao da populac;ao. 

Nao foi das menos praticas e eficientes a coope
rac;ao das tropas enviadas pelas freguesias da 
"banda d'alem" para dar combate aos franceses 
no Rio de Janeiro, por ocasiao das invasc5es dos con
tingentes comandados por Duguay-Trouin e Duclerc, 
em 1710 e 1711. As ultimas pugnas, no centro urbana, 
t~veram a colaborac;ao preciosa, oportuna e decisiva 
dos milicianos de diversas zonas dessas freguesias 
de aquem Guanabara; em combate travado nas pro
ximidades do cais Pharoux, quando entrincheirados 
os intrusos no trapiche de Luiz Mota Leite, lutando 
contra as tropas de Duclerc, perdeu a vida o Capitao 
de Cavalaria Ant6nio Dutra da Silva, que comandava 
os milicianos de Sao Gonc;alo e outras regi6es, os 
defensores do referido reduto. 

Antes ainda da data magna de 7 de setembro, 
nao menos ativas e destemerosas mostraram-se as 
milicias da Praia Grande. Revoltadas as tropas do 
general Avilez, aquarteladas na Armac;ao, tiveram a 
repulsa dos milicianos e do proprio povo. Os revol
tosos foram obrigados a pedir clemencia a Pedro I , 
apressando, assim, o embarque para Portugal. 

0 Ato Adicional, de 12 de aqosto de 1834, de
veria criar uma situac;ao excepcional para os an
seios de progresso da Vila Real. 

Alcanc;ada a verdadeira autonomia da Provincia 
do Rio, pela emancipac;iio do Municipio Neutro, com 
administrac;ao autonoma, foi eleita a primeira As
sembleia Provincial e os deputados convocados pelo 
presidente- Joaquim Jose Rodrigues Torres, futuro 
Visconde de Itaborai - para reunirem-se na Vila 
Real da Praia Grande. 

Dessa primeira Assembleia faziam parte as per
sonalidades de maior relevo no cenario politico na
cional e que mais intensamente haviam colaborado 
para a emancipac;iio politica. 



7 

Entre esses vultos eminentes, estavam Evarts
to da Veiga, Goncalves Ledo, Jose Clemente Pereira, 
Francisco das Chagas Werneck, Caldas Viana, Pau
ztno Jose Soares de Sousa ro futuro Vtsconde de 
Uruguai), que, em colabora~ao com o Prestdente 
Joaquim Jose Rodrigues Torres tVisconde de Ita
bora£), deviam dar organiza~ao defintttva d admi
ntstra~ao da Provincia do Rio de Janeiro. 

Uma das primeiras lets votadas seria a Zocali
za~ao da capital da Provincia. A escolha recairia 
ainda na mesma vila, sede provts6ria e que toi ele
vada d categoria de cfdade pela Lei n.O 6, de 28 de 
mar~o de 1835, com a consagra~iio do top6nimo 
Niter6i. 

Para a presidencia da Provincia do Rio, seriam 
sempre escolhidos os mais experimentados estadis
tas. Desde o Visconde de Itaborai, em 1834, ate o 
Conselheiro Carlos Afonso de Assis Figueiredo, em 
1889, ocuparam este elevado p6sto consagrados vul
tos da politica nacional, entre os que mais se sa
lientavam na administra~ao da causa publica em 
terras do Imperio do Brasil. 

Tal a importcincia de Niter6i, em tun~ao desses 
multiplos privilegios, que joi concedida, em 22 de 
ag6sto de 1841, d capital fluminense, o titulo de 
"Imperial Cidade" . 

A Cidade Imperial, capital da Provincia do Rio 
de Janeiro, seria tambem um toco de agita~oes em 
t6rno dos movimentos abolicionista e republicano. 

Foi o quartel-general da mocidade fluminense, 
empenhada nas pugnas pela proclama~ao e conso
lida~ao da Republica. Alguns dos seus filhos ilustres, 
entre eles Benjamin Constant e Miguel Lemos, 
foram retormadores e pensadores do mais alto des
cortino e de grande predominio nos meios culturais 
do Pais. Outros val6res intelectuais colaborariam no 
pr6prio meio, nos Clubes Republicanos, nas reda~oes, 
nas ccitedras e nas pra~as publicas; entre os ultimos 
bastaria citar os intimoratos propagandistas Si lva 
Jardim e Alberto Torres. 

Por essas mesmas razoes, a proclama~ao da Re
publica, em 15 de novembro de 1889, niio surpreen
deu o povo de Niter6i. 

Na capital do Estado reuniram-se, no curto es
pa~o de dois anos, dois Congressos Constituintes -
Senado e Camara, em 1891, e Assembleia Fluminense 
Constituinte, em 1892, conseqiiencia esta ult ima da 
deposi~iio do primeiro governador, nomeado pelo 
general Deodoro da Fonseca - o Sr. Francisco Por
tela. 



Pra~a Martins Afonso. No prlmeiro plano a nova estatua de 
Ararlboia 

A revolta de 1893 teria rejlexos os mais desas
trosos para a cidade de Niter6i. Monumentos destrui
dos, bairros sacrijicados, mortos e teridos, exodo da 
popula~iio, lares desjeitos, ruinas, dores, sangue, 
lcigrimas e desola~iio por toda a parte; enfim, as 
conseqii.encias funestissimas da guerra civil na ci
dade indefesa, somente contando com o heroismo de 
seus filhos e a libra do mais puro civismo dos ba
talhoes patri6ticos e dos seus comandantes, de que 
representa o maior padriio de gl6rias o grande de
fensor da "Cidade Invicta" - o general Fonseca 
Ramos. 

Esta e a pcigina mais brilhante da hist6ria de 
Niter6i, quando todo o pais sojria os horrores da re
volu~iio de 1893. 

A Assembleia Legislativa foi convocada extraor
dintiriamente, em janeiro de 1893, para tratar da 
mudan~a da Capital. Foi vitoriosa a transterencia 
imediata para a cidade de Petr6polis, verijicada, ap6s 
a resolu~iio legislativa, a principia em carciter pro
vis6rio, em 30 de janeiro de 1894, e, mais tarde, em 
definitivo, em 1.o de outubro do mesmo ano. 

Nos governos de Porciuncula (parte final}, 
Mauricio de Abreu e Alberto Torres, bem como em 
parte no trienio de Quintina Bocaiuva, o Estado do 
Rio de Janeiro teve como sede a cidade de Petr6-
polis. 

Por delibera~iio da Assembleia, de 4 de agosto 
de 1902, Niter6i tornaria a ser sede do governo 
fluminense. A solene instala~iio realizar-se-ia em 
20 de junho de 1903, com as mciximas demonstra~6es 
de jubilo das autoridades e do povo. 
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Ap6s a retnstala9c'io da capital em Niter6t, re
tomadas as condi96es normais de paz e de trabalho 
proticuo, tot que a "Cidade Invicta" voltou ao rttmo 
bem mais acelerado de progresso. Nas administra-
96es dos prefeitos nomeados, princtpalmente Paulo 
Alves e Pereira Ferraz, nos governos Nilo Pe9anha 
e Alfredo Baker, as transtorma96es toram as mais 
completas, ampltando de muito o 6timo plano de 
urbaniza9c'io de Jose Clemente Pereira, com a aber
tura das novas e amplas avenidas, retorma dos par
ques e embelezamento das praias. 

£sse novo impulso, para as conquistas relativa! 
as modernas tecnicas inovadoras, principalmente 
urbanisticas, . influiria extraordinariamente para 
melhorar a fisionomia dos bairros antigos, ja agora 
modernizados e apresentando novas aspectos. £sses 
melhoramentos atingiram ainda mais elevado climax 
com a amplia9c'io das obras de saneamento, cal9a
mento e embelezamento, bem como cria9c'io de novas 
servi9os a serem continuados por administra96es que, 
mais ou menos intensivamente, vem colaborando 
para esse mesmo progresso. 

Concomitantemente, tatores economicos os mais 
diver sos cooperaram para esse novo surto de pro
gresso que atingiria ao maximo nos ultimos anos. 
Inumeras fabricas toram instaladas nas ilhas e 
zonas urbanas e suburbanas; o comercio desenvol
veu-se ; as modernas comunica96es rodovicirias, fer
rovicirias e maritimas toram bastante ampliadas e 
aperjei9oadas; todo esse conjunto, ao lado de outras 
condi96es de vida nova e ativa, pode possibilitar a 
era de um estagio de grandeza em nossos dias. 

Ainda no. regime de reivindica96es politicas, 
administrativas e territoriais, pela nova organiza9tio 
admin istrativa do Estado do Rio de Janeiro, a vigo
rar no quinqii.enio 1944/ 1948, foi possivel a reincorpo
ra9tio do distrito de Itaipu ao Municipio de Niter6i. 

Paralelamente ao progresso economico e social, 
tambem o cultural, no sentido do desenvolvimento 
maior das letras, das artes e das ctencias, desempe
nharia, como desempenhou, a¢o preponderante 
nessa evolu9tio. 

As Academias de Letras, Sociedades Medicas, 
Bibliotecas, Museu, Monumen tos Hist6ricos e Artis
ticos, Imprensa, ao lado de um numero elevado de 
outras tan tas associa96es cientiticas, artisticas, 
filantr6picas, profissionais, recreativas, integrando 
finalidades e aspira96es da popula9tio de mais de 
duzen tos e noventa mil habitantes, colocam bem 
alto, no justo rename de um notavel centro urbana 
dos mais destacados e evoluidos, - a cidade de 
Niter6i , capital do Estado do Rio de Janeiro. 



Formafao Administrativo-J udiciaria 

RECEBEU predlca~ao de freguesla por Alvara de 
18 de janeiro de 1696. A vlla foi crlada por Alvara 
de 10 de malo de 1819, com sede na povoa~ao de 
Sao Domingos da Praia Grande e territ6rio des
membrado do Termo da Cidade do Rio de Janeiro, 
tendo recebido a denomlna~ao de Vila Real da Praia 
Grande. Sua instalaQao ocorreu a 11 de agosto de 
1819 e sua eleva~ao a categoria de Capital, por Lei 
Provincial n .o 2, a 26 de mar~o de 1835. Recebeu 
foros de Cldade e o !oponimo de Niter6i pela Lei 
Provincial n .o 6, de marQo de 1835. 

0 Municipio de Niter6i conservou o vasto ter
rit6rio das quatro primitivas freguesias , transfor
madas em outros tantos distritos ricos, ate o advento 
do Decreto de 22 de setembro de 1890, quando foram 
separadas as freguesias de Sao GonQalo, N. s.a da 
ConceiQao de Cordeiros e Sao Sebastiao de Taipu, 
para constltuirem o novo Municipio de Sao GonQalo. 

A criaQao do distrito foi confirmada pela Deli
beraQao Estadual de 15 de agosto de 1891 e pelo De
creta Estadual n .0 1, de 8 de maio de 1892. 

Deixou provisoriamente de ser Capital do Es
tado em decorrencia das Leis Estaduais nfuneros 50 
e 89, de 30 de janeiro e 1.0 de outubro de 1894, sendo 
restaurada naquela categoria por Lei Estadual nu
mero 542, de 4 de ag6sto de 1902, e reinstalada em 
20 de junho do ano seguinte. 

Segundo a divisao administrativa de 1911, o 
Municipio era composto de 6 distritos : Niter61, Sao 
Domingos, Icarai, Sao LourenQo, Barreto e Jurujuba. 

Na divisao administrativa de 1933, apareceu 
constituido de 6 distritos : os 5 primeiros denomi
nados Niter6i, identificados apenas numericamente 
(l.o, 2.o, 3.o, 4.o, 5.0 ) e Jurujuba. Aqueles distritos 
voltaram a receber os top6nimos anteriores nas di
vis6es territoriais de 1936 e 1937. No quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n .o 392-A, de 31 de marQo 
de 1938, figurava com urn Unico distrito : Niter6i, 
subdividido em 2 zonas, passando a ter 4 zonas de 
acordo com o Decreto Estadual n .o 641, de dezembro 
do mesmo ano. 

Na divisao territorial fixada pelo Decreta-lei 
estadual n .o 1.056, de 31 de dezembro de 1943, a area 
municipal ficou acrescida em virtude da anexaQao 
do distrito de Itaipu, desmembrado do Municipio de 
Sao GonQalo. Dessa data em diante, Niter6i passou 
a ter dois distritos : o da sede (com 2 zonas e seus 
bairros) e o de Itaipu. 

Sede de comarca desde 13 de abrll de 1835, em 
cumprimento a Lei n.o 14. 



NOT AS 
PARA 0 
TURISTA 

No mapa turistico do Estado do Rio de Janeiro 
a Capital se insere com o devido destaque: a cidade, 
de indiscutivel beleza paisagistica, dotada de monu
mentos hist6ricos e debruada de lindas praias . 

Partindo da Guanabara, quem demanda Niter6i 
geralmente o jaz por via maritima (lanchas). Ao 
desembarcar, encontra a 

Praga Arariboia - "sala de visitas" da Cidade. 
Arquitetura moderna, em t6rno 

da estcitua erguida em homenagem ao Fundador. 
Ninguem consegue ir a Niter6i sem dejrontar 

com suas praias. Assim, temos a 

Praia de Icarai - (y - carahy = cigua santa, se-
gundo Teodoro Sampaio). Ai, as 

conhecidas Pedras "do Indio" e "de Itapuca", or
gulhos da cidade. Em torno da ultima, excelentes 
piscinas naturais. Contornada por edijicar;6es mo
dernas e de bom g6sto, a bela praia e totalmente 
iluminada a mercurio, possibilitando banhos notur
nos. De todas, a mais conhecida, 



• ' 

Praia de lcarai 

Praia do Saco de Sao Francisco - oferece cont6rto, 
facilidade de co

munica~ao, guardando, ainda, recantos de fei~ao 
rustica e marcos de inestimcivel valor hist6rico, como 
a secular igrejinha de Sao Francisco Xavier, erguida 
numa colina, junto a antiga casa conventual dos 
jesuitas. 0 acesso se faz par sinuoso caminho aladei
rado, "tendo em seu come~o chantado o marco da 
medi<;ao da sesmaria cedida aqueles jesuitas". 0 
marco, conhecido como "das Pedras Tombadas", 
mede quase tres metros de altura e "tem a coroci-lo 
uma especie de corucheo". Quando o pciroco da 
Freguesia solicitou do Governo Federal auxilio para 
a restauraqao do templo, alegou ter sido a Igreja 
tundada e habitada por Anchieta, conservando 
ainda as seguintes reliquias : 

a) quarto onde viveu o grande missioncirio; 
bJ pia batismal, em barro cozido - trabalho de 

ceramica indigena; 
c) rel6gio de sol; 
d ) imagem de Nossa Senhora, em pedra sabao, 

de 1572; 
e) armcirio para guardar objetos de culto, com 

data - 1696 -, em comemora~iio ao 1.0 centencirto 
da morte do notcivel jesuita - trabalho de talha, 
executado por indios; 

t ) imagens de Santa Rita, Sao Francisco 
Xavier e Nossa Senhora da Concei~ao, t6das em 
jacaranda, sendo a de Sao Francisco trabalho de um 
irmao leigo, que conheceu o discipulo de Loiola ainda 
mocinho, antes de embarcar para as lndias; 

g) plllpito onde pregou o padre Anchieta. 



Enseada de Slio Francisco 

Praia e 

Ilhota, a Capel ·agem, 
fundada pelos outras 
obras seculare minado 
da Barra, da adarias 
de granito, co ando na 
atraca~iio da a Igreja, 
com descida para o lado oposto; o Por-
tiio de entrada para a Ilha e duas cisternas. Em 
carta levantada por Duguay-Trouin, em 1711, a 
Ilha era bastante atastada da terra. Atualmente, e 
ligada ao continente por uma lingua de areia que 
cUi passagem a pe enxuto, em mare baixa, e por 
uma ponte de cimento, construida em 1909, em 
substitui~iio a de madeira, ate entiio existente. 

Na tronte de Vossa Senhora, o lema : Iter para 
tutum - "o caminho segurissimo". Segura e o ca

: minho da pureza. 

Do alto, div isam-se a Serra dos 6rgiios, os picos 
do Corcovado, Gcivea e Tijuca, o Saco de Sao Fran
cisco, a Barra e o Oceano, ate onde a v ista pode 
alcan~ar. 

Desde 1937, e ali a sede do Grupo de Escoteiros 
do Mar. 

Por sua beleza e seu valor hist6rico, o Conjunto 
Arquitet6nico da Ilha da Boa Viagem estci inscrito 
no Livro de Tombo Hist6rico e no de Tombo Ar
queol6gico, Etnogrcifico e Paisagistico do Patrim6nio 
Hist6rico e Artistico Nacional ; 
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Vista da enseada de Jurujuba 

Embora a tradi~ilo oral conjirme a presen~a de 
Anchieta em Silo ·Francisco, par ocasiilo do inicio da 
constru~ilo, nilo ha documenta~ilo escrita comproba
t6ria da ocorrencia. E possivet que o catequista, re
sidindo tilo proximo, na Aldeia de Silo Louren~o, ti
vesse realmente jundado a ermida. · 

Quando o Patrimonio Hist6rico chamou a si a 
recupera~ilo do monumento, teve a jelicidade de des
cobrir em baixo do reboco, que revestia a tachada 
do templo, torre e trontilo, originais muito mais bo
nitos que os da cobertura, dotados de tanta leveza 
que s6 um artista inato seria capaz de executa-los . 
Dos tijolos enormes que lhe servem de piso, s6 exis
tem, fora dali, dais outros exemplares, no Museu 
Nacional. Segundo Monsenhor Pizarro, a capela dos 
jesuitas joi erguida em anos pouco anteriores a 
1696, em terras de propriedade da Companhia de 
Jesus; 
Praia de Jurujuba - velha colonia de pescadores, 

abriga ainda hoje jamilias de 
projissionais do pescado. E comum o espetciculo, 
sempre novo, do recolher da rede ao termino de cada 
jornada, podendo o turista saborear gostosas peixa
das. Por sua beleza natural, Jurujuba atrai grande 
numero de visitantes. 0 Hotel Samanguaici e con
sequencia des sa procura. N a Praia, estilo sediados 
clubes recreativos, como o late Clube de Jurujuba, 
que junciona no casco do "Madalena", artistica
mente adaptado para essa jinalidade. Praticam-se 
os mais variados esportes aquciticos. Intenso e o tra
fego entre Rio e Jurujuba, par iates e lanchas a 
servi~o de particulares. E agradcivel gozar o jim de 
semana nessa praia pitoresca e amena. 



Praia da Boa Vlarem 

Contrastando com esse aspecto dinltmico, con
templa-se remanescente de remotissima epoca: a 
rutnaria da Igreja de Nossa Senhora da Concei~tio, 
na enseada. 

Na ponta, a Fortaleza de Santa Cruz, tambem 
conhecida como "Fortaleza Velha". Suas ortgens re
montam as primeiras obras realizadas por Villegaig
non, que ali montou algumas pe~as de artilharia 
(1555) . 

Salvador de Sri melhorou a Fortaleza, dando-lhe 
a denominar;tio de Bateria de Nossa Senhora da 
Guia. Foi essa primitiva obra de defesa que, em 1596, 
impediu a entrada, na Guanabara, da esquadra fla
menga comandada por Van-North. Em 1710, Du
clerc desistiu de torr;ri-la . 

A Fortaleza e os cJnh6es toram tombados pelo 
Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional, achando
-se inscritos tanto no Livro de Tombo Hist6rico, 
como no de Tombo das Belas Artes. Aos scibados e 
domingos, sao tranqueados a visitar;tio publica. 

Dutro monumento hist6rico e a Casa n.o 145, da 
rua Quintina Bocaiuva. Sua constru((tio data, pro
vavelmente , do seculo XVIII . Em 1762, toi doada ao 
Semincirio Silo Jose. Sua inscrir;iio no Livro de Tombo 
das Belas Artes justifica-se pela contribuir;ao que 
prestou a hist6ri a da arquitetura brasileira, tendo 
em vista os elementos antigos que conservam as ca
racteristicas da tase arquitetonica convencional. A 
parte central nao e 0 patio de influencia luso-espa
nhola, mas o "cadium" romano de forma quadran
gular, centro de t6da a circular; iio, de sabor d6rico
-romano, com oito colunas de boas proporr;6es e in
tercolun ios agradciveis . 
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Praia das Flexas atualmente denominada 
Joao Caerano, entre as 

praias de Icarai e Boa Viagem, constitui um elo 
entre estas. No encontro com aquela, tormar;6es ro
chosas denominadas de Itapuca e do Indio. Locali
zada no bairro do Inga, onde se erguem o Palacio 
Governamental e as Faculdades de Direito, Medicina 
e Ciencias Econ6micas; 

Praia dos Coqueiros - totalmente arborizada: co-
queiros, amendoeiras, flam

boyants. Situada no bairro do Barreto, e iluminada 
a mercurio, bem como a moderna prar;a adj acente. 
0 Barreto esta ligado ao Centro da Cidade pela Ave
nida do Cont6rno, com 2.720 metros de extensao e 
zo de largura, que, no dizer de tecnicos, e uma das 
maiores obras rodoviarias realizadas no Brasil, nos 
ultimos tempos; 

Praia de Itacoatiara - exuberante em sua beleza 
selvatica. Alia o clima e a 

paisagem de montanha as delicias da beira-mar. 
Com instalar;6es modernas e piscina natural, o 
Itacoatiara Pampa Clube. Atras -da Pedra de Itacoa
tiara fica o local mais apropriado para banhos, por 
isso denominado "banheira". E ocupada por condo.
minio fechado; 

Praia de Piratininga - cognominada " a j6ia do 
AtUlntico". Mar muito for 

te. Em uma das extremidades, enseada propicia para 
banhos; 

Praia de Charitas - calma. Muito procurada por 
visit antes com crianqas; 

Praia de Itaipu - t6da a pujanqa de uma prate. 
que ainda nfio sotreu os e.feiw 

da urbanizaq{io. Procurada, principalmente, par Vl

sitantes da Guanabara. Em suas cercanias, a lgrejc 
de Sao Sebastiao, erigida antes de 1716, e ruinas a, 
Convento de Santa Tereza, o ultimo inscrito no L ivre 
de Tombo das Belas Artes, em virtude de contribu " 
para o estudo de nossa arquitetura religiosa do pa .. -
sado. Segundo Monsenhor Pizarro, esse Convento re
cebeu as primeiras religiosas em 17 de julho de 
1764. Com molduras de cantaria, a construqao em 
alvenaria de pedra apresenta aspecto de calma e 
solidez, talvez devido a pouca altura. em contrastc 
com a grande largura dos vaos . Um.a curiosidade . 
janelas muito baixas. A praia tronteira esta ocupadc 
por uma colonia de pescadores. 



Na Estrada do Contorno, no Barreto, a praia 
do Coqueiro 

Praia de Charitas 
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Matriz de Sao Lourenj;o 

tuadas em niveis dijerentes e ligadas atraves de 
rampa externa e ajardinada. 0 edijicio principal 
tem planta em "L" e esta situado ao res do logra
douro. 0 tombamento joi aconselltado em vista da 
necessidade de preservagiio da obra do pintor e in
teresse paisagistico do sitio, projusamente arbori
zado; 

H6rto Botanico - area de 12 mil metros quadra-
dos. Abriga arvores centenarias 

e um pequeno zool6gico. Localizado na aristocratica 
Alameda Sao Boaventura, no bairro do Fonseca. 
Essa Alameda mede 2,5 km de extensao. Iluminada 
a mercurio, e t6da arborizada. Pista dupla, em as
falto. 

Magnificas vivendas. A continuagao da Sao Boa
ventura e a Estrada Amaral Peixoto que, com 30 
metros de largura e duas pistas tambem asjaltadas, 
liga a Capital a outros municipios; 

Orquidario Alternburg - modernos metodos tecno-
l6gicos. Para o cultivo de 

orquideas, 12 pavilhoes destinados a estuja; 

Campo de Sao Bento, com velhas arvores e la
gos; a moderna Estagao Rodoviciria ; a Catedral 
de Sao Joao Batista, Padroeiro da Cidade; a Aveni
da Amaral Peixoto, com seus edificios modernos ~ 
iluminagao a mercurio; a Assembleia Legislativa 
Estadual ; o Palacio da Justiga; a Biblioteca Publica 
Estadual ; a Camara dos Vereadores ; o Edificio das 
Secretarias de Estado; o Palacio do Inga (sede do 
Governo Estadual); a Prejeitura Municipal, sao lu
gares que merecem ser visitados, entre muitos. 
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Merecem ser visitados, ainda, em Niter6i: 
Igreja de Sao Lourenc;o dos tndios - c --·.,cluida em 

1769, substt
tuiu a primitiva Capela, iniciada em 1576, ao redor 
da qual Anchieta agrupou a Aldeia Ararib6ia. No 
ativo de inestimtiveis servitros prestados pelo Padre 
Jose de Anchieta ao Brasil, inscreve-se a fundatrao 
do Teatro Brasileiro, no Rio de Janeiro. Na reali
dade Anchieta tez representar, na Aldeia de Sao 
Lourentro, a Pregatrao Universal, posteriormente a 
outro auto de fe crista tambem de sua lavra, que 
fora ouvido no Tablado de Sao Vicente . Para o Tea
tro dos Indios de Sao Lourengo, compos enredo de 
li trao de moral crista, como o Misterio de Jesus, a 
mais not6ria de suas prod<. tr6es. 

Em 1811, D . Joao VI converteu a Aldeia de Sao 
Lourengo em baronia. 0 solo e praticamente forra
do de conchas de moluscos, formando um sambaqui 
hist6rico, de restos de alimentagao dos indios. A 
Capela, Jose Bonifacio, ao morrer, legou seu coragao. 
Tendo-se quebrada o vaso que o continha, enter
raram-no proximo ao altar-mar. Em 1933 o templo 
foi cedido pelo Bispado a Prefeitura, que o transfor
mou em Museu Municipal. t: o monumento hist6rico 
mais importante da Cidade. Tombado pelo Patri
monio Hist6rico, estti inscrito no Livro de Tombo 
Hist6rico e no de Tombo das Belas Artes. Situa-se 
no bairro de Sao Lourengo. Ai tambem estti a 
Igreja de Santo Antonio, construida em 1874; 

Capela de Sao Pedro - Construida no outeiro de-
nominado Ararib6ia, na 

sede da antiga ~ Fazenda Maruhy, data de 1751 . 
Acesso par duas escadas Zaterais ao grande muro de 
arrimo. Na sacristia, bela pia em marmore. Tanto a 
Capela como o cemiterio anexo estao inscritos nos 
Livros de Tombo Hist6rico e de Tombo das Belas 
Artes, do Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional; 

Forte de Gragoata - o toponimo parece corrutela 
de Gravata, de origem indi

gena, aplicado a vegetagao que crescia no morro 
proximo. Jti existia em 1600, quando vtirios militares 

.. ~ oficiaram d Metr6pole, em favor de sua conservaQci.O 
e reparatrao . Em 1762, o Marques do Lavradio reali
zou obras e denominou-o Forte de Sao Domingos. 
Hoje, reduzido ds possantes muralhas denteadas; 
Museu Antonio Parreiras - localizado no sope do 

morro de Sao Luis. 0 
parque e os predios da " Antiga Residencia" (1893-94), 
das "Galerias Anexas" (1905) e do " Atelier" (1912) 
estao inscritos no Livro de Tombo Arqueol6gico, 
Etnogrcifico e Paisagistico do Patrimonio Hist6rico e 
Artistico Nacional . As dependencias do Museu sao 
constituidas par dais conjuntos de construgoes, si-
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Parque Pretelto Ferraz 

Hospedagem 

Entre os hoteis, figuram o Imperial, Icarai Pa
lace, Atlcintico, Jangada, Beira Mar, Lido, Saman
guaici., Balneci.rio Itaipu, Balnecirio Icarai, Rodovici.
ria, Gloria, Sao Francisco, Grande Hotel, Hotel 
Central, Iberia Tupi e diversos outros que tacilitam, 
por sua localizac;:tio, a visitac;:tio da Cidade. 

Entre os 68 restaurantes, o Derby, Monteiro, 
Primavera, Riv iera, Uruguai, Severa, Santa Cruz, Le 
Petit Paris , Blue Sky, Texas , Lido, Samanguaia, 
Itaipu, Gruta de Capri e Iasa . 



ASPECTOS 
ASIC OS 

INTEGRANTE da Zona Fisiografica da Baixada da 
Guanabara, os 130 km• de area municipal ocupam a 
parte SE do territ6rio fluminense . Se, de urn Iado, 
as terras sao limitadas pelos municipios de Marica 
e Sao Gonc;:alo, de outro, veem-se ampliadas pelas 
aguas da baia de Guanabara e do oceano Atliintico. 
Assim, estao sob a jurisdic;:ao de Niter6i as ilhas 
atlfmticas do Pai, Mae, Menina ou Filha e as guana
barinas dos Carecas, Cardos, Boa Viagem , Conceic;:ao, 
Caximbau, Caju, Manuel Joao ou Cachorros, Mo
cangue Grande, Mocangue Pequeno, Viana, Santa 
Cruz e Paiol, entre outras. 

A sede municipal, aos 3m do nivel do mar, tern 
sua situac;:ao determinada pelas seguintes coordena
das geogr:Hicas : 220 53 ' 46" de latitude Sul e 
43 07' 13" de longitude W. Gr. Dista em linha reta, 
de Brasilia, 929 km. 

A orografia municipal tern sua representac;:ao 
mais acen tuada na serra Grande e na de Jurujuba, 
nos altos do Cantagalo, Grota Funda e Virac;:ao, com 
altitudes variando de pouco mais de 300 a cerca de 
400 m etros. Os morros sao quase todos habitados, 
constituindo-se em prolongamentos naturais de al
guns bairros. 

Dao-nos ideia da hidrografia municipal as belas 
lagoas de Itaipu e Piratininga, comunicando-se pelo 
canal de Camboata , e os ·riachos Joao Mendes, Arro
za!, Jacare, Icarai, Cachoeira Saco, Muriqui, entre 
outros. 

Das mais ricas, a fauna maritima, pela abun
dancia e variedade de peixes, crustaceos e moluscos. 

A temperatura, em 1966, alcanc;:ou o maximo em 
4 de dezembro, com 39,80C e o minima, em 24 de se-. 
tembro, 11,2. A media das maximas do ano foi de 
29,1 e das minimas de 19,80C. 

A precipitac;:ao pluviometrica totalizou, no ano 
de referencia, 1.874,4 rom, contra 1.228,8 mm em 
1965, devido a ter sido urn ano excepcional, com 
grandes temporais. 



POPULA~AO 

0 MUNICiPIO de Niter6i tern apresentado urn surto 
demografico de ascendencia irregular, devido, sobre
tudo, aos desmembramentos de seu territ6rio. 

0 Censo de 1872 apurou a existencla de 
47.548 habitantes, o de 1890, 34.296 e o de 1900, 
53 .433 marcando, este Ultimo, mais 55,8% s6bre o 
anterior. 

Ate o limiar deste seculo havia crescido de 
12,4%, em relac;ao ao primeiro Censo, apesar do 
decrescimo verificado. 

No atual seculo este crescimento tern continuado 
com acrescimos mais elevados ate 1950 e deste em 
dlante com menor impulso. 

0 Recenseamento de 1920 apurou uma popula
~ao de 86.238 habitantes, o de 1940, 142.407 e o de 
1950, 186.309, registrando acrescimos de 61,4, 65,1 e 
30,8%. 

Os dados preliminares do Censo Demografico de 
1960 revelaram para Niter6i a existencia de 245.467 
habitantes, o que representa urn acrescimo de 31,8 % 
s6bre o Censo anterior. Era en tao . o 100 Municipio 
de Capital mais populoso do Pais. A cldade crescera 
de 33,9%, passando a 228.826 habitantes; 93,3 % da 
populac;ao municipal localizava-se na zona urbana. 
A densidade demografica era de 1.888 habitantes 
por km•. 

As estimativas em 1.0 de julho de 1968 dao 
303.575 habitantes e densidade de 2 . 335. Sao estima
das em 312.000 e 320.000 para igual data de 
1969 e 1970. 

POPULACAO 

1172 1190 J9 0 0 1 9~0 1940 ·~ 1960 1968 1970 

Registro Civil - Foram civilmente registrados, em 
1968, 10 .025 nascimentos, dos quais 

6 . 626 nascidos vivos e-256 nascidos mortos, no ano, e 
3.143 nascidos em anos anteriores. 

l 
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0 PORTO 

Ao GOvERNO Estadual compete a administrac;ao do 
Porto de Niter6i, por forc;a do Decreto n.o 16.962, de 
24 de junho de 1925, que autorizou a concessao. 

0 Estado do Rio de Janeiro e uma das nove Uni
dades Federadas que disp6em de mais de urn porto 
organizado. Em virtude da sua proximidade com o 
porto do Rio de Janeiro, a apenas 4 milhas de dis
tancia, os navios de passageiros nao fazem escala 
no de Niter6i. Assim, compreensivel seria que o porto 
registrasse pequeno movimento. No entanto, efeitos 
de inteligente politica tributaria adotada pelo Es
tado vern incrementando a produc;ao fluminense, re
fletindo-se no Porto, onde, em 1966, fundearam 
144 navios, registrando 496 mil toneladas. 

0 porto de Niter6i possui as seguintes caracte
ristica: situa-se a 220 53' de latitude Sul e 43° 07' de 
longitude W. Gr. Com 7,0 metros de profundidade; 
436 metros de extensao de cais acostavel; em mare 
baixa. a profundidade minima no canal de acesso e 
de 6,5 m, no fundeadouro, de 6,0 m; e amplitude ma
xima da mare de 1,7 m. Sao as seguintes suas ca
racteristicas tecnicas: 4 guindastes; 4 pontes rolan
tes ; 2 empilhadeiras; 2.570 m de linhas ferreas; 
2 armazens, com 3.300 m• de area total; 11.950 m• 
de pateos e 5 tanques para combustiveis liquidos, 
com capacidade total de 740 t. 
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0 movlmento do porto de Niter61, no periodo 
1963/67, quanto a exporta~iio e importar;ao, esta es
pecificado na tabela seguinte: 

ANOS 
ESPECIFICA9AO 

1963 1964 1965 1966 1967 
----------------

Exporta;iio 
Quantidade (t) ... . . 45 516 41 803 26 664 15 689 5 235 
Valor (NCr$ 1 000) 8160 19 821 20 464 28 299 9 994 

lmporta;io 
Quanti dade (t) ..... 50 055 46 965 47 527 46 978 1 42 652 
Valor (NCr$ 1 000) 4 927 4 .774 5888 7 254 7 839 

I 
I 

Nota: 0 declin!o observado em 1967 deve-se ao fato de ha
ver cessado a exporta~lio do cafe atraves do pOrto de N1ter61. 

EXPORTAC:AO IMPORTAC:AO 
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ASPECTOS 
ECONOMJCOS 

NAo SURPREENDE que Niter6i seja hoje um dos centros 
industrials do Pais, de vez que desde o tempo de 
Ararib6ia seus habitantes fabricavam louc;:as de 
barro, r edes e cestos, farinha de mandioca e de 
milho, alem de bebidas a base de fermenta c;:ao de 
frutos agrestes. Segundo alguns autores, ja em 
1583 e, na opiniao de outros, a partir de 1663, se 
processava o aproveitamento da baleia. Entretanto. 
a fase realmente industrial foi marcada pela insta
lac;:ao de urn estaleiro e uma fundic;:ao , na Ponta da 
Areia, iniciativa do Barao de Maua, em 1845/ 46 . 
Alem de navios a vela e a vapor, eram ali fabricados 
pec;:as de artilharia, pontes metalicas e artefatos de 
ferro . Foram construidos varios navios que serviram 
nas lutas do Prata e do Paraguai. Atualmente, tam
bern sobressaem as de alimentac;:ao, tecidos, constru
~ao civil e produtos farmaceuticos . 

Industria 

Dos 378 estabelecimentos fabris em funcionamento, 
em 1.0 de janeiro de 1967, 167 eram do genero de 
produtos alimentares, seguido, quanto ao numero 
de unidades, pelo de mobiliario. 



26 

As Industrias de Transforma~ao registraram os 
seguintes resultados em 1965: 

VALOR DA 

ESTA-,PESSOAL PRODU(;AO 
CLASSE E BELECI- OCUPADO DE 1965 

Gf.NEROS DE 
IND'OSTRIAS MENTOS EM 

1.0 ·1•1966 1965 Nfuneros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 
-
lndustrias de transfor-

ma;ao ....... . .... .... 278 14 303 

Minerais niio metalicos 15 346 
Meta!Urgica ..... ...... 14 197 
Material eletrico e de 
comunica~oos .. .... . 3 239 

Material de transporte 10 8 658 
Madeira ......... . .... 12 181 
Mobiliario ............ 19 192 
Qulmica .... .. ........ 6 132 
Produtos farmaceut icos 

e medicinais ........ 11 585 
Produtos de perfumaria, 

sabOes e velas ...... 4 47 
Textil. ............... 5 1 172 
Vestuario. cal,.ado e ar-

tefatos de tecidos ... 8 30 
Produtos alimentares .. 137 1 682 
Bebidas .......... .. .. 5 279 
Editorial e grafica .... 16 505 
Diversos .............. 9 43 
Outros generos ... .. . .. 4 15 

I N DUSTR I A 
VALOR P ESSOAL 

~ Mater i al de tronsporte 

~ Produtos olimentores 

~ Tixtil 

D Outros 

94 163 

1 437 
2 141 

24 
46 447 

278 
758 
723 

4 139 

1 567 
5 921 

118 
26 664 
2 153 
1 561 

143 
89 

% &abre 
o total 

100,0 

1,5 
2,3 

0,0 
49,3 
0,3 
0,8 
0,8 

4,4 

1,7 
6,3 

0,1 
28,3 
2,3 
1,7 
0,1 
0,1 



27 

Havia, alnda, 4 estabeleclmentos de lndustrlas 
extratlvas de produtos minerals, que ocuparam 
76 pessoas, apresentando produ~iio no valor de 
NCr$ 296,1 mllhares. 

Os seus principals produtos sao exportados. 

Comercio e Prestafao de Servifos 

0 COMERCIO de Niter6i e 0 centro das transac,;oes 
mercantis dos vizinhos municiplos, mantendo tam
bern ativo intercambio com prac;as dos Estados da 
Guanabara, Sao Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, Bahia e 
Ceara, entre outros. 

0 Municipio exporta tecidos, a~ucar, salsichas, 
sardinha, biscoitos e outros produtos alimenticios. 
Em 1.0 de janeiro de 1968, contavam-se 105 esta
belecimentos comerciais atacadistas. 

Embora sofrendo a influ€mcia do comercio do 
Rio de Janeiro, ou por isso mesmo, a pra~a de 
Niter6i oferece produtos de boa qualidade, sendo 
crescente o numero de casas comerciais sediadas 
na Guanabara que tern instalado filiais na Capital 
Fluminense. Havia 2.840 estabelecimentos comer
ciais varejistas em funcionamento, naquela data, 
alem de 1.200 mistos. A influencia carioca so
bre o comercio se faz sentir tambem nos es
tabelecimentos de presta~ii.o de servi~os, com re
flexos igualmente positivos. Havia, ainda, 2.330 es
tabelecimentos dessa classe, entre os quais 570 bares 
e botequins, 215 oficinas de mecanica, 143 barbea
rias, 115 cabeleireiros para senhoras, 37 modistas, 
38 fot6grafos, 31 hotels, 36 pensoes e 68 restaurantes. 

Ba?ICOS 

EXISTEM 50 estabelecimentos bancarios, entre os 
quais 5 matrizes: Banco do Estado do Rio de Ja
neiro, Cooperativa do Banco Hipotecario do Barreto, 
Banco Mercantil de Niter6i, Cooperativa Banco Co
mercia! de Niter6i e Banco Predial do Estado do 
Rio de Janeiro, totalizando 42 agencias urbanas. Ha, 
tambem, 3 agencias da Caixa Economica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1967, eram os seguintes 
os saldos das principals contas bancarias (em 
milhoes de cruzeiros novos) : caixa em moeda 
corrente, 9.213,4 ; emprestimos em contas correntes, 
24.314,8 ; emprestimos hipotecarios, 1,3 ; titulos des
contados, 68.143,6; depositos a yista e a curto prazo, 
117.939,4 ; depositos a prazo, 6.333,4. 

A Camara de Compensa~ii.o de Cheques mo
vimentou, em 1968, 1. 642 .094 cheques, no valor total 
de NCr$ 1,4 bilhao, sendo de NCr$ 858,62 o valor 
mt dlO por cheque. 
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Agricultu1'a 
0 ALTO pre«;o de suas terras propicia a especula«;ao 
lmoblli{nia nao delxando margem para 0 desenvol
vimento agricola. 

Em 1967 foram utilizados 47 ha em lavouras, 
rendendo NCr$ 46,7 milhares. Os principals produtos 
foram: a laranja, com 1.054 mil frutos e 67,7% do 
valor e a banana, 7.000 cachos e 30,0 %. Cobriram os 
2,3 % do valor o abacaxi, milho, mandioca, cana-de
a«;ucar e limao. 

Ha 42 agr6nomos e 50 veterinarios para atender 
aos fazendeiros . 

Abate de Animais 

Niio ha espa«;o para cria«;ao. Todo o gado maior Ja 
vern abatido. Em 1967 foram abatidas 1.233 cabe«;as 
de suinos, 1.654 de caprinos, 591 de coelhos e 
380.426 de aves, resultando 607 toneladas de produ
tos, no valor de NCr$ 1,5 milhao. Predominaram a 
salsicharia a granel, com 883 t e 50,4% do valor . e 
carne fresca de aves, com 261,6 t e 41 ,6%. 

Pesca 

A PESCA nao colonizada, em 1967, era praticada por 
110 pescadores, maiores de 18 anos, dos quais 
10 portugueses. 

Utilizavam 80 embarca«;oes a remo ou vara, 
30 a vela e 34 a motor, com capacidade de 106 e 
37 toneladas, respectivamente. 

Eram empregadas 23 redes de arrasto, 10 de 
espera e 100 de malha, alem de 36 tarrafas, 30 es
pinheis e 6 anz6is e garateias. 

A produgao do pescado alcangou, no ano de 
referencia, 4.932,1 toneladas no valor de NCr$ 1,0 
milhao. 

Vista da Praia das Charitas (arrast.ao ) 



Esta~ao Maritima 

MEIOS DE 
TRANSPORT£ E 
COMUNICA~OES 

NITEROI e servido pela Rede Ferroviaria Federal 
(Estrada de Ferro Leopoldina) ; pela rodovia federal 
BR-101 (Litoranea), que une Natal <RN) a Osorio 
(RS), passando por Niter6i, entre numereses eutres 
municipios que beneficia; e pela redovia estadual 
RJ -1 (Amaral Peixoto), que liga a Capital a varies 
pentos do interior fluminense. 0 porto prepicia apro
xima\{ao com eutros do Pais e do exterior. 

Liga-se com: 

a Cidade do Rio de Janeiro, atraves das lanchas 
do "Servige de Transportes da Baia da Guanabara" ; 
distando 6 quil6metros, da antiga Capital Federal, 
em linha reta, a viagem se faz em cerca de 20 mi
nutes. Da Estagao Hidroviaria de Niter6i e da 
Guanabara, saem lanchas, de 20 em 20 minutes, ou 
a intervalos menores, nas horas de maior movi
mente. E o transporte mais popular. Em 1967, 
registraram-se 45,3 milh6es de passageires trans
pertados, sendo de NCr$ 0,25 seu seu prege atual 
(1969) ; alem de 607.418 autom6veis e 293.110 cami
nh6es. Mas, nem s6 por via maritima se vai ao Rio, 
onde tambem se chega de rodovia , passando por Ma
ge, em 2 horas ; 
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a Capital Federal, via Mage, Tres Rios, Juiz de 
·Fora e Belo Horizonte, em 21 horas de rodovia ou 
1 hora e 35 minutos, por via aerea ; 

Belo Horizonte, em 9 horas de rodovia, passando 
por Mage, Tres Rios e Juiz de Fora; 

Siio Paulo, em 8 horas e 30 minutos de rodovla, 
por Mage, ou via Guanabara ; 

Vit6ria, em 10 horas de rodovia, passando por 
Araruama, Macae e Campos. 

A liga~ao com OS municipios vizinhos e feita: 
com Siio Gongalo, em 25 minutos de rodovia ou 

30 de ferrovia; 

com Maricci, em 50 minutos de rodovia, passando 
por Tribob6. 

<11. daa Palma• 
~ 0 

I.Co..,ndo <&¥ ~. Rosa 

Ol.lhdondo 

CONIIENcQES : 
RODO~I A f"EDERAL 
RODOVIA ESTADUAL 
FERROV IA 

Em 1.0 de janeiro de 1968, achavam-se registra
dos na Diretoria de Transito Publico 13.368 auto
m6veis e jipes, 1.752 caminh6es, 187 camionetas, 
311 6nibus, alem de 424 veiculos a motor, nao 
especificados. Em 1.0 de janeiro de 1969 ja totaliza
vam 16.887 os veiculos registrados. 
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Comunicafoes 

ALEM da Agencia Central Postal-Telegrafica da 
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, na Rua 
Visconde do Rio Branco, ha agencias postais-tele
graficas nos bairros do Barreto, Fonseca, Icarai, 
Santa Rosa e Ponta d'Areia. Os bairros ou localidades 
do Baldeador, Saco de Sii.o Francisco, Pendotiba, 
Ilha da Conceic;ii.o, Estac;ii.o Rodoviaria e distrito de 
Itaipu estii.o bern servidos, tambem, de agencias pos
tais. 

Os Poderes Executivo, Judiciario e Legislativo, 
alem da Secretaria de Seguranc;a Publica do Estado, 
possuem, sob os respectivos controles, a sua estac;ii.o 
radiotelegrafica interligando diversas localidades im
portantes do interior com a Capital do Estado. 

Esta~ao Rodoviaria 

A Companhia Telefonica Brasileira presta, de 
seu turno, no ambito das comunicac;6es, relevantes 
servic;os as coletividades fluminenses , mantendo, 
alem do mais, em Mata Paca, localidade situada na 
faixa de limites entre Niter6i e Sii.o Gonc;alo, uma 
cabine telefonica. Contavam-se cerca de 14.400 apa
relhos instalados ate 1.0 de janeiro de 1968. 



CENTRO 
CULTURAL 

CoUBE a Niter6i fundar, em 1835, a primeira Escola 
Normal do Pais e das Americas, atualmente Insti
tuto de Educaciio Professor Ismael Coutinho . Com 
origem naquela Escola, ainda hoje junciona o Liceu 
Nilo Pecanha. Dutro estabelecimento tra.dicional e o 
Colegio dos Padres Salesianos, em Santa Rosa. A 
proxtmidade da Capital da Republica supria, com 
vantagens economicas, as solicitar;6es ao ensino su
perior. Apesar disso, desde 1912, Niter6i disp6e de 
Faculdade de Direito. A Teixeira de Freitas, pioneira 
no ensino juridico, integra atualmente a Universi
dade Federal, com o nome de Faculdade de Direito 
do Estado do Rio de Janeiro, onde se congregam onze 
estabelecimentos de ensino superior. 

Bibfiotecas e Arquivos 
CoM acervo global de cerca de 200 mil volumes, tun
cionam em Niter6i mais de 30 bib~iotecas, destacan
do-se : Publica do Estado do Rio de Janeiro, com 
100.800 volumes; da Faculdade de Medicina, com 
7.480; Teixeira de Freitas, do Departamento Esta
dual de Estatistica, com 6.950; Ararib6ia, da Ins
petoria Regional de Estatistica, com 6.850; da 
Faculdade de Filosojia, Ciencias e Letras, com 
6.300; Alberto Torres, da Secretaria de Agricultura, 
com 3.200 e da Academia Fluminense de Letras, com 
3.000 . A guarda e conservagiio dos documentos de in
teresse do Estado estiio a cargo do Arquivo Publico 
Estadual . 

Muse us 

OS MUSEUS de Niter6i siio : 
Antonio Parreiras - dividido em 4 coleg6es -

a Antonio Parreiras, composta de obras do patrono 
da Casa, num total de 230 peqas; a Antiga Colegiio 
Particular, constituida por 61 pegas presenteadas ao 
artista ou adquiridas por ele; a Artistas Contempo
riineos, reunindo " premios aquisig6es" dos antigos 
sal6es fluminenses de belas-artes, doag6es particula
res e diversos quadros adquiridos pelo Estado, num 
total de 78 peqas; e a Alberto Lamego, integrada por 
40 peqas adquiridas de seu antigo proprietario, o es
critor e historiador que lhe empresta o nome, contem 
representantes das escolas jrancesa, holandesa, 
jlamenga e italiana do seculo XVII. 

Crimes - mantido pela Secretaria de Seguranr;a 
Publica, 

Roberto Silveira - no " hal" do Colegio Plinio 
Leite, com 60 peqas bibliogrlijicas. 
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Associafoes Culturais e Desportivas 

As PRIMEIRAS associa~6es litercirias toram o Instituto 
Niteroiense e o Congresso Litercirio Guarani, tun
dados em meados do seculo XIX, atualmente extin
tos . 

Em pleno tuncionamento, a mais antiga e mais 
importante - Academia Fluminense de Letras - , 
centro de cultura do grande Estado e responscivel 
pela elabora~ao da Revista da Academia. E editado 
ainda o Anuario Geografico do Estado do Rio de Ja
neiro, U.nico no genera em todo o Pais . 

Congregando, tambem, o que hci de melhor na 
intelectualidade municipal, a Academia Niteroiense 
de Letras, o Instituto de Hist6ria Fluminense, o 
Cenciculo Fluminense de Letras, Academia Flumi
nense de Letras, entre outros . Niter6i e, ainda, sede 
da Funda~iio Oliveira Viana, da Sociedade Flumi
nense de Fotografia, da Associa~iio Medica Flumi
nense, da Associat;iio Odontol6gica Fluminense, 
da Sociedade Fluminense de Tisiologia , da Associa
l(iio Fluminense de Belas Artes, da Associal( iio de 
Cultura Artistica, do Clube de Poesia de Niter6i, do 
Clube Dramcitico Fluminense e Sociedade Fluminense 
de Cardiologia . 

Piscin a do 
Caio Mart ins 
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Niter6i e sede de 55 associa96es desporttvo
-recreativas. 

Destacam-se o Clube de Regatas Icarai, o Grupo 
de Regatas Gragoata, a Associa9iio Atletica Rio 
Cricket, o Canto do Rio, entre outras. 

Divulgafao 

Eco chamava-se o primeiro jornal, inaugurado em 
maio de 1829. Seguiram-no varios peri6dicos, entre 
os quais figurava 0 Fluminense, jundado em 1876, 
editado ainda hoje. 

Os peri6dicos fluminenses sao : 0 Fluminense, 
diario matutino, com tiragem anual de 7.500 mil 
exemplares ; Diario Fluminense, didrio, com 9.792 
mil; Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
matutino, com 1.674 mil; Correia Fluminense, ma
tutino, com 11 .404 mil ; A Tribuna, matutino, com 
1.289 mil; Rea<;iio, Gazeta do Povo e a Noticia Flu
minense, estes 3 ultimos surgiram em 1968; Atuali
dade, revista semanal, com 392 mil; Vida Flumin~n
se, revista mensal, com 80 mil, e Revista Rural com 
10 mil. 

Contam-se 28 tipograjias, 18 livrarias e 5 edi
t6ras. 

Os servigos de radiodijusao compreendem a 
Radio Dijusora Fluminense (prejixo ZYP-34J, emi
tindo em ondas medias, na jreqiiencia de 1.250 kc/s; 
a Radio Federal (ZYP-40), em ondas medias, 
1.090 kc / s; e a Radio Emissora Continental (PRD-8 
e PRD-21), em ondas medias e curtas, 1.030 e 
6.195 kC/ S. 

Edificio da Imprensa Oficial 
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Casas de Diversoes 

!NDIOS e jesuitas foram os precursores do Teatro 
Brastletro. Na aldeia de Ararib6ia, nos primeiros 
anos, joram levados d cena os Autos de Anchieta. 

Quase tres seculos mais tarde, no antigo Largo 
da M em6ria, houve uma representagao teatral na 
presenga de D. Joao VI e sua comitiva, num tablado 
construido ao ar livre. Dois anos depots, D. Pedro I 
assistia a espetciculos teatrais no Campo de Sao 
Bento e na Rua da Praia. Tem-se noticias de que, 
desde 1833, Joao Caetano representava em Niter6i, 
tendo tundado, nove anos depois, um teatro que deu 
origem ao atual Teatro Municipal de Niter6i. Con
temporaneo do Teatro Santa Teresa, atual Muni
cipal, foi o Phenix Niteroiense. Sociedades teatrais 
de amadores, entre as quais se destacam o Clube 
Dramcitico Keam, no passado, e o Clube Dramcittco 
Fluminense, alem de Gremios Estudantis, tem con
tribuido para a tormagao de grandes atores do Tea
tro Nacional. Nome internacionalmente famoso e do 
qual a Cidade justamente se orgulha e o do nite
roiense Leopolda Fr6is. 

Alem do Municipal, Niter6i conta, ainda, com o 
Teatro Alvorada (450 lugares) e o Teatro Universi
tcirio (da Universidade Federal Fluminense) que 
junciona no antigo Cassino lcarai. 

Hti 10 cinemas, com um total de 10.988 lugares, 
destacando-se o Cine Alameda, o Odeon, o Sao Jorge 
e o Sao Bento, pela capacidade de acomodagao. 

Festejos Populares 

A DATA da tundagao da Cidade, 22 de novembro, e 
testivamente comemorada, com apoio ojicial. Alem 
dessa manijestar;ao, de que o povo participa, uma 
das mais belas festas populares se realiza a 29 de 
junho, em homenagem a Sao Pedro. Prestigiada pela 
Banda de Musica da Forr;a Publica do Estado, a 
Festa tem seu ponto alto na procissao maritima que 
percorre as tiguas pr6ximas d costa, com inumeras 
embarcar;6es enjeitadas de bandeirolas coloridas, 
conduzindo tieis . A Festa de Sao Jorge, a 23 de abril, 
tambem e das mais signijicativas. Guarda montada 
em cavalos brancos precede 0 prestito, que e dos 
mais concorridos. Nossa Senhora da Conceir;ao, a 
8 de dezembro, mobiliza tambem os cat6licos. 

Sao Joao e o Padroeiro da Cidade . 
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Instrufao 

P6s-graduar;iio - Na Faculdade de Dlreito funciona 
o curso de Doutorado, iniciado 

em 1963, e na de Filosofia, C1€mcias e Letras o de 
p6s-gradua~ao em Matematica, alem dos de Es
pecializa~ao em Geografia Fluminense, L6g1ca Mate
matica e Orienta~ao Educacional. 

Ensino Superior 

VINTE e quatro cursos superiores runcionavam nos 
seguintes estabelecimentos em 1967 : Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras (8 cursos) , Escola de 
Engenharia (5 cursos), de Direito, de Ciencias Eco
n 6micas, de Enfermagem, Farmacia e Bioquimica, 
Medicina, Odontologia , de Servi~os Socials, Veteri
n aria e Biblioteconomia, as nove ultimas apenas com 
um curso, cada uma, acham-se filiadas a Univer
sidade Federal Fluminense, criada em 1929, pelo 
Decreta Estadual n.o 2.450, de 29 de setembro, com 
a denomina~ao de Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Seu funcionamento sofreu hiatos, tendo-se 
consolidado definitivamente por f6r~a da Lei n1lmero 
3.848, de 18 de dezembro de 1960. 

Conta, ainda, com a Escola de Formagao de 
Oficiais da Policia Militar e o Conservat6rio de 
Music a . 

0 quadro a seguir da a distribuigao dos profes
s6res e alunos, segundo os estabelecimentos: 

I CORPO MATR!CULA 

DOCENTE NO IN!CIO 
DO ANO 

ESTABELECIMENTOS CURSOS 1968 

Total Femi- Total Femi-
nino nino 

- ----- ------
Ciencias Economicas .... . . 1 34 2 426 20 
Direito .. . . ..... . . . ... .. . . 1 56 4 3 027 622 
Enfermagem ........... . .. 1 24 3 68 56 
Engenharia .... . . . . ..... . .. 5 193 2 1 028 21 
Farmacia .... . . . . . . . . . . . . . 1 65 17 186 40 
Filosofia, Ciencias e Letras 8 136 79 1 447 907 
Medicina .... . .... . . .. . . . . 1 168 7 752 152 
Odon tologia ........... . ... 1 174 19 446 88 
Servi~os Sociais ··· · ···· · · 1 62 44 374 338 
Veterinaria . . ... . . . ... . . ... 1 65 3 326 18 
Bir lioteconomia . .......... 1 12 9 101 88 
Escola de Forma~ao de Oli-

cia is ... . ...... ....... 1 19 - 68 -
Conservat6rio de Musica . 1 12 8 75 55 

TOTAL.. ...... .. .. 24 1 020 197 8 324 2 385 
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Ensino M edia 

CONTAVAM-SE 46 estabeleclmentos de enslno media, 
dos quais 10 publicos (8 estaduals e 2 federais ), em 
1968, com urn total de 102 cursos : 42 do 1.0 ciclo e 
60 do 2.0 • 

No curso glnasial havia 18.719 alunos matrlcula
dos no lnicio do ana letlvo de 1968 e 1.119 profess6res 
lecionando, no cientifico, 3.982 e 356, no classico, 4fi4 
e 93, no normal, 3.109 e 315, no industrial, 2.388 e 
379, no secretariado. 170 e 12, e no tecnico de con
tabilidade, 2.313 e 206. 

Entre os modernos estabelecimentos de ensino, 
destacam-se o Institute Abel , dos Irmaos Lassalistas, 
e o Centro Educacional de Niter6i. 

Ensino Primario 

ACHAVAM-SE em atividade 273 unidades escolares de 
ensino primario geral, das quais 84 estaduais, 13 
municipals e 176 particulares, em 1968. No inicio do 
ana letivo, estavam matriculados 56.211 alunos 
(14.431 no ensino particular). Em exercicio, 2.883 
profess6res, sendo 1.914 estaduais, 87 municipals e 
282 particulares. 

0 ensino pre-primario compreendia 14 unidades 
escolares estaduais, com 249 profess6res e 3.787 
alunos; 1 municipal, com 22 profess6res e 400 alu
nos ; e 76 particulares, com 185 professores e 2.997 
alunos. 

0 primario comum de 44 unidades estaduais, 
com 1.457 profess6res e 29.852 alunos; 11 municipals, 
com 63 profess6res e 1.221 alunos; e 99 particulares, 
com 696 profess6res e 11.432 alunos . 

ENS/NO 
Milalunos 
60----

PRIMARIO MEOIO SUPERIOR 
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0 ensino primario supletivo era ministrado em 
26 unidades estaduais, com 208 profes6res e 6.433 
alunos; 1 municipal, com 2 profess6res e 87 alunos; 
e 1 particular, com 1 professor e 2 alunos. 

Por ocasiao do Censo Escolar de 1964, 89,2% das 
crianc;as de 7 a 14 anos frequentavam escolas, per
centagem bem superior a do Estado <76,0%) e do 
Brasil ( 66,1%) . 

V ultos !lustres 
ENTRE os ntteroienses ja falectdos, podem ser des~ 

, tacados: 
Antonio [Diogo da Silva] Parreiras (1861-1937 J -

Pintar brasilei
ro nascido e falecido em Niter6i. Ingressou em 1882 
na Academia de Belas-Artes e tot aluno de Grimm. 
Em 1888 partiu para a Europa, onde passou tres 
anos. Ao regressar tot nomeado professor da Aca
demia. Foi eleito em concurso popular etetuado em 
1925 "o maior pintor brasileiro". Escreveu suas me
m6rias, Hist6ria de um Pintor Contada por ~le 
Mesmo. Viajou muitas vezes a Europa e expos com 
treqilencia no Salon de Paris. A c·asa em que viveu, 
em Niter6i, e hoje o Museu Antonio Parreiras, e 
abriga a parte mais importante de sua obra - prin
cipalmente paisagens e cenas da Hist6ria. 
Leopolda Fr6is (1882-1934) - Ator teatral. Contra-

riando a sua verdadeira vocagiio, 
estudou Diretto, praticou a advocacia e ingressou na 
diplomacia . Nomeado adido a Embaixada do Brasil 
em Londres, abandonou o cargo para aprender arte 
dramatica em Paris. Iniciou sua carreira em Portu
gual, retornando a pratria como ator ja consagrado. 
Pertence a Companhia Leopolda Fr6is a etapa mais 
brilhante do teatro brasileiro na decada de 1920 . De 
todos as sucessos, o maior certamente, ainda niio es
quecido, joi o da comedia musicada Mimosa, da au
toria do proprio Fr6is . 

Miguel Lemos (1854-1957) - Ap6stolo do Positivis-
mo religioso. Abandonou o curso na 

Escola Politecnica e seguiu para Paris (1877 J, de 
onde s6 retornou em 1881 , assumindo a lideranga do 
culto e devogiio a Augusto Comte e Clotilde des 
Vaux, sempre de parceria com seu amigo e cunhado 
Teixeira Mendes. Exerceu par algum tempo as fun
goes de secretario da Biblioteca Nacional, de que se 
demitiu para consagrar-se exclusivamente a prega
giio da religiiio da humanidade. Alem das "circulares 
anuais", escreveu um ensaio literario de mereci
mento : Luis de Cam6es (1880) . E ainda o autor das 
Bases de uma Constituic;ao Politica Ditatorial Fe
deral para a Republica Brasileira, publicada em 
1894. 
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Benjamin Constant [Botelho de Magalhiies] (1837-
-1891) 

- Urn dos jundadores da Republica no Brasil, proje-
tou-se, ainda na Monarquia, como professor e dou
trinador do positivismo. Filho de modesto mestre-es
cola e militar reformado, 6rjao aos 13 anos, assumiu 
os encargos da familia, passando tambem a lecionar. 
Ingressou em 1852 na Escola Militar, embora nao 
tivesse qualquer inclinar;ao para a carreira das 
armas, mas esta era a unica alternativa que lhe res
tara para concluir gratuitamente os estudos. Con
t inuaria, porem, a ganhar a vida como professor, no 
Rio de Janeiro e em Niter6i. A sua ar;ao nao se 
limitou, portanto, a Escola de Guerra. Fez-se sentir 
nos set6res do ensino media e projissional da antiga 
Corte e, de modo especial, na Escola Normal, na 
Escola Politecnica e no Instituto dos Meninos Cegos 
(hoj e Benj amin Constant ) , que fundou e dirigiu par 
longos anos. A sua participar;ao no movimento de 
15 de novembro levou-o a ocupar a pasta da Guerra 
(1889) e posteriormente a da Instrur;ao Publica 
(1890) , onde promoveu a primeira reforma de en
sino sob o novo regime. Idealista, inadaptado a poli
tica, recusou-se a concorrer a postos eletivos. Deixou 
o exemplo da sua inteireza moral e da firmeza Ji.e 
convicg6es com que dejendeu as suas ideias. 

Praca da Republica 
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ASPECTOS 
SOCIAlS 

Av. Amaral Peixoto 

Urbanizafao 

A CIDADE, a margem ocidental da baia da Guanabara, 
entre verdejantes montanhas e o mar, apresenta 
aspectos panoramicos de rara beleza. 

Niter6i vern sofrendo, nesses Ultimos tempos, 
varias alterac;oes urbanisticas, com asfaltamento de 
suas principais arterias, abertura de novas avenlaas, 
ajardinamento de prac;as e outros logradouros, alem 
de ja estar quase t6da servida pela iluminac;ao a 
mercurio, em particular a praia de Icarai que pode 
ser usada a noite para banhos. 

0 centro da cidade caracteriza-se como o eixo 
de seu comercio e atividades profissionais, bern 
como da administrac;ao publica. A principal arteria 
e a Av. Ernani do Amaral Peixoto, com seus grandes 
edificios. Outros logradouros importantes : Prac;a 
Jardim Sao Joao Batista, com a Catedral ; a Prac;a 
Ararib6ia, com a estac;ao hidroviaria ; a Prac;a da 
Republica, com o seu Monumento a Republica e o 
Campo de Sao Bento, com seus lagos, ponto de con
vergencia das crianc;as. 
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Entre os bairros destacam-se : Icarn.i; Sao 
Franctsco, com a centenaria Igreja; Charitas ; 
Jurujuba, com seu Hotel e d1vers6es e a Fortaleza 
de Santa Cruz ; Gragoatti, com a Capela deN. s.a da 
Boa Vlagem ; Santa Rosa, com o grande coleglo ; 
Ingci, Sede do Governo ; Sao Lourent;o, do comerclo 
atacadista; Fonseca, com a Alameda Sao Boaven
tura ; e Barreto, com o Cemiterio do Marui. 

Ha 547 ruas, 33 avenldas e alamedas, 22 pral(as 
e jardlns, 6 ladeiras, 15 pralas, 330 travessas e becos, 
onde se distribuem 64.000 predios. 

Foram dadas, em 1967, 241 licenl(as para cons
trul(iio, em area de terrenos de 85.585 m', para edi
fical(iio de 62.011 m• (46.177 m• de fins residenciais), 
no valor de NCr$ 10,0 milhoes. Para casas residen 
ciais foram dadas 190 licenl(as, com area dos ter
renos de 61.314 m• e area de edifical(oes de 21.091 m' 
(20.446 m• residenciais), no valor de NCr$ 3,1 mi
lhoes. Para apartamentos exclusivamente residen
ciais, foram 27 licenl(as, com area de terrenos 
de 10.191 m• e area de edifical(oes de 22 .325 m• 
( 19 .728 m• residenciais) , no valor de NCr$ 4.2 
milhoes. No 1.0 trimestre de 1968 ja se contavam 
22 licenl(as (12 casas residenciais) , no valor total 
de NCr$ 2,8 milhoes. 

Prar;a Eneas de Castro 

I 
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No mesmo ano o numero de "habite-se" totalizou 
353, cobrindo terrenos de 124.008 m' e edificac;oes de 
151.188 m• (119.455 residenciais) . 

Exercem profissao em Nlter61, 370 engenhelros. 
0 servic;o de abasteclmento de agua que atende 

a 62.030 predios capta o liquido de 14 mananciais, 
· estendendo suas linhas adutoras atraves de 167 km. 

Ha 15 estac;oes elevat6rias e 5 reservat6rios, medindo 
260 km a extensao total das linhas distribuidoras, 
que beneficiam 744 logradouros publicos ( 1.0 de ja
n eiro de 1968) . Ligados a recte distribuidora, con
tavam-se 3 . 676 hidrometros, 16.176 penas dagua, 
42.178 ligac;oes livres, 80 bicas, torneiras e chafarizes 
publicos e 241 hidrantes para extinc;ao de inci'mdios 

0 servic;o de esgotos sanitarios adota o sistema 
de separador absoluto, medindo a rede 168 km. 0 
emissario se estendia por 300 metros e a rede de 
ag r as pluviais por 138 km; 497 logradouros p Jblicos 
eram servidos de esg6tos de despejos e 730 de es
g6tos de aguas superficiais. Por fossas, contavam-se 
10.272 predios esgotados e pela rede, 49.762. Os tan
ques fluxiveis eram em numero de 450 e os poc;os 
de inspec;ao de visita de 1.479 de esgotos sanitarios 
e 1.398 de aguas pluviais. 

Secretaria de Seguram;a Publica 
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Com freqiiencla de 50 clclos/segundo e 110 volts, 
para resldenclas, a energla forneclda pela Compa
nhla Brasileira de Energla Eletrica servia aos usua
ries atraves de 63.000 11ga~6es domlclliares (1967). 
Foram consumidos, para llumina~ao e for~a, em 
1967, 159.082 mil kWh, sendo 21.461 mil para a pu
blica e 137.621 mil para particular. Havia 6.777 focos 
de ilumina~ao publica. 

Assistencia Medic o-R ospitalar 

A CIDADE contava, em 1.o de janeiro de 1968, com 
29 estabelecimentos hospitalares com internamento 
totalizando 2.723 leitos. Ha, ainda , 4 ern fase de 
instala~ao. Destacam-se pelo numero de leitos o 
Sanatoria Azevedo Lima (393 leitos) , Hospital Psi
quiatrico (320), Casa de Saude Niter6!. (250), Hos
pital Ary Parrelras (200), Casa de Saude Alfredo 
Neves (200), Hospital Universitario Antonio Prado 
(189), Hospital Santa Cruz (181 ) e o Hospital In
fantil Getulio Vargas Filho (105 ) . 

· Dos 5 postos de saude, 1 e mantido pela Fede
ra~ao <Departamento de Endemias Rurais - setor 
Niter6D. 

Em exercicio profissional 1.100 medicos, 400 
dentistas, 120 farmaceuticos, 85 enfermeiros e 260 
auxiliares de enfermagem, em 1.0 de janeiro de 
1968. Licenciadas 145 farmacias e drogarias e 15 
laboratOries de analises clinicas. 

Religiao 

Culto Cat6lico - 0 bispado de Niter6i foi criado 
pela bula papal de 27 de abril de 

1897. Atualmente sede de arcebispado, Niter6i con
grega maioria cat6lica entre seus habitantes nas 
suas 17 par6quias entre as quais a Catedral Sao Joao 
e a Basilica de N. s.a Auxiliadora. Vinculadas as 
atividades de 17 igrejas matrizes, 3 igr-ejas simples e 
55 capelas, funcionam inumeras institui~oes religio
sas, que prestam valiosa assistencia social e cate
quista. 

Culto Protestante - :E expressiva, tambem, a atua-
~ao de protestantismo que, em 

1.0 de janeiro de 1968, congregava 11.397 membros 
em suas 28 igrejas e 15 saloes. Desenvolvem-se 
campanhas em prol de empreendimentos religiosos e 
assistenciais. 
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Monumento a N. s .a Auxiliadora 

Espiritismo - 0 espiritismo se distribui em 2 grupos, 
cada urn com sua federa<;ao: a car

decista e a umbandista, com urn total de 55 centros 
em 1.0 de janeiro de 1968. A maioria dos centros, 
grupos, tendas, etc., em atividade, nao estao, porem, 
filiados a uma outra Federa<;ao, tendo a<;ao inde
pendente. Funcionam como filiais de organiza<;6es 
nacionais e estrangeiras o Centro Espiritualista 
Jesus do Himalaia e o Centro Redentor . 

Registra-se ainda urn templo para o culto 
israelita . 



Recanto da cidade, 
vendo-se ao fundo en
tre o Palacio da Jus
ti~;a e das Secretarias 
de Estado, a Igreja de 
N. s.a da Concei~;ao . 

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS 

E POLITICOS 

COMO Capital Fluminense, Niter6i e sede do Executi
·' vo Estadual, da Assembleia Legislativa, do Tribunal 

de Justiga e dos demais 6rgaos indispensaveis ao 
exercicio dos Tres Poderes. 

Como sede municipal, e administrado pelo 
Prefeito e autoridades imediatas. Diretamente su
bordinados ao Gabinete do Prefeito estao a Procura
doria, o Contencioso, o Conselho de Fiscalizagao 
Financeira, a Guarda Municipal, alem do Setor de 
Reclamag6es Publicas, do Servigo Social, e Comis
s6es : do Plano Diretor dos Transportes Coletivos ; 
do Plano Diretor de Urbanismo ; e a Permanente de 
Seguranga Coletiva e Prevengao de Acidentes. A 
Prefeitura e constituida por 4 Divis6es: de Adminis
tragao, da Fazenda, da Viagao e Obras Publicas e 
de Educagao. A parte legislativa esta a cargo da 
Camara de Vereadores, composta de 19 edis. Ate 
31 de margo de 1967, havia 135.249 eleitores inscritos. 



Finanfas Publicas 

EM 1967, a arrecadac;iio federal foi de NCr$ 18,2 
milh6es, a estadual de NCr$ 45,5 milh6es e a 
Municipal de NCr$ 15,6 milhoes. 

0 Municipio arrecadou NCr$ 15,6 milh6es 
(11,9 milhoes de renda tributaria) e realizou despe
sas no valor de NCr$ 15,6 milhoes, no exercicio de 
1967. 

0 orc;amento municipal para o ano de 1968 
previu receita de NCr$ 24,0 milhoes (NCr$ 23,3 
milh6es de renda tributaria) e fixou igual despesa . 

ARR£CADACAO 

m ESTADUAL 

[::'.;:::::] MUNICIPAL 

D FEDERAL 
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FONTES 

As INTORMA~6ES dlvulgadas neste trabalho !oram, em sua 
IIlalorla, !ornecldas pelo Che!e da Sec;ao de Estatlstlca. da 
Capital, Cesar Jose da Fonseca. 

Ines t1mavel a cola borac;ao do Servlc;o do P a trim6nlo 
Hlst6rtco e Artistlco Naclonal, do Minlsterto da Educac;ao e 
Cultura, propiciando pesquisa em seu arqulvo e fornecendo 

.. totos. 

' 

Utlllzados, tambem, dados dos arquivos de documentac;ao 
municipal do mE e de dlversos 6rgaos do sistema est&tlstlco 
braslleiro, alem das segulntes blb!logra!las : 

·PALMIER, Luiz - "Aspectos Hlst6rtcos e Geogra!lcos; evoluc;ao 
social". In : BRASIL. CNE - Si n6pse Estatistica do Mu
nicipio de Niter6i, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Ja
neiro, Serv. Gra! . do moE, 1948. p . - 18; 

REIS, Marcos Waldemar de Freitas - Nlter6i: de Arartb6ia. 
ao progresso de ho)e. 0 G!obo, Rio de Janeiro, 22 nov. 1967, 
p. 4 (Suplemento ); 

COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO S . A., 
Niter6i , FLUMITUR - Niter6i 1573-1965 [Niter61) 1965. 
38 p . U; 

lUO DE JANEmo. Departamento Estadual de Estatlstlca 
Niter6i em numeros, 1573/1965 [Niter61, 1965) 47 ! . 
MlmeogratadA. 
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