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Rio de Janeiro 

ANGRA 
DOS 
REIS 

ASPECTOS F!SICOS -Area: 819 km'; altitude da 
sede: 2m; temperatura media, em oc: das md
ximas, 26,7; das minimas, 20 ,1.; precipitar;ao 
pluviometrica anual: 2.302 mm. 

POPULA9AO - 38.297 habitantes (estimativa em 1.0 

de julho de 1968); densidade demogrdjica: 47 
habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS - 61 estabelecimentos 
industriais, 5 atacadistas, 348 varejistas e 211 de 
prestar;ao de servir;os; 911 im6veis rurais (!BRA); 
e 5 agencias bancdrias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 53 unidades escolares de 
ensino primdrio, 3 de ensino supletivo, 3 de en
sino media; 1 biblioteca, 1 livraria, 1 tipograjia, 
2 cinemas; 10 associar;oes culturais e desportivo
-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS- 35 ruas, 4 avenidas, 5 pra
r;as, 5 jardins e parques, 2.600 predios, 2.050 li
gar;oes eletricas domiciliares, 204 aparelhos tele
j6nicos; 7 hoteis, 2 pensoes, 9 restaurantes, 104 
bares e botequins. 

ASSISTtNCIA MEDICA - 1 hospital com 76 leitos, 
1 p6sto de saude; 10 medicos, 8 dentistas, 2 jar
maceuticos, 2 enjermeiros; 8 jarmdcias e dro
garias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1.0 -1-68) - 196 autom6veis e jipes, 26 
6nibus, 151 caminhoes, 22 camionetas, 38 vei
culos nao especijicados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 900,0; des
pesa jixada: 900,0. 

REPRESENTA9AO POL!TICA - 13 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

0 MUNiciPIO de Angra dos Reis acha-se situado no 
litoral fluminense, tendo sido uma das primeiras 
povoa~6es em terras brasileiras. 

A penetrac;ao de seu territ6ri0 data de poucos 
anos ap6s a descoberta do Brasil. Segundo alguns 
autores, Angra dos Reis foi descoberto, em 1502, a 
6 de janeiro, por Andre Gonc;alves; segundo outros, 
em 1532., no mesmo dia e mes, por Martim Afonso 
de Souza, donatario das Capitanias de Sao Tome e 
Sao Vicente. o certo e que, no dia consignado a 
devoc;ao dos Reis Magos, foi descoberta uma peque
na baia, a que se deu o nome de Angra dos Reis, 
em alusao a data . 

Ap6s a noticia do descobrimento, para la se 
dirigiram, em 1556, os primeiros colonos que, con
forme a tradic;ao, foram os filhos do brigadeiro An
tonio de Oliveira e, em 1559, Vicente Fonseca e sua 
familia. Ja em 1593 era reconhecida como fregue
sia, verificando-se em 1608 sua elevac;ao a categoria 
de vila, com a denominac;ao de Vila dos Reis Magos 
da Ilha Grande, posteriormente Vila de Nossa Se
nhora da Conceic;ao da Ilha Grande. 

0 assassinate do paroco motivou a mudanc;a do 
nucleo da povoac;ao situado no local hoje conhecido 
por "Vila Velha" para o lugar em que se acha a ci
dade de Angra dos Reis, seis quil6metros distante. 
Urn ano ap6s essa mudanc;a, que ocorreu em 1624, 
iniciou-se, na nova localidade, a construc;ao da Ma
triz, concluida em 1750. 

Angra dos Reis, por seu comercio e produc;ao in
dustrial, foi uma das mais importantes cidades da 
Provincia do Rio de Janeiro. Urn periodo de deca
dencia teve inicio com a inaugurac;ao do ramal fer
reo de Sao Paulo, culminando em 1888, com a lei 
de abolic;ao da escravatura . 0 desvio das merca
dorias que anteriormente eram destinadas a seu 
p(irto e a falta de brac;os para a lavoura fizeram 
estagnar o movimento comercial, atingindo seu po
der produtivo . 

Essa situac;ao de marasmo perdurou ate 1926, 
quando se iniciou a reconstruc;ao do porto, conclui
da em 1930. A esses melhoramentos seguiram-se a 
inaugurac;ao, em 1928, de urn ramal ferreo da Rede 
Mineira de Viac;ao, ligando Angra dos Reis aos Es
tados de Minas Gerais, Sao Paulo e Goias; a insta
lac;ao dos servic;os telefonicos; do Colegio Naval, 
em 1952, e dos estaleiros Verolme, em 1960. Tais 
iniciativas muito contribuiram para o desenvolvi
mento do Municipio que se transformou em centro 
industrial de maior realce no cenario economico 
fluminense. 



Vista aerea da cidade 

FormafaO Administrativa e Judiciaria 

EM 1593 assinala-se a cria.;ao da freguesia de Ilha 
Grande-e em 1608 a da vila, com igual denomina.;ao. 
Por f6rc;a da Lei Provincial n.o 6, de 28 de mar«;o 
de 1835, a vila de Ilha Grande foi elevada a cate
goria de cidade e passou a chamar-se Angra dos 
Reis. 0 distrito do mesmo nome teve confirmada 
sua cria«;ao por decretos estaduais numeros 1 e 1-A, 
de 8 de maio e 3 de junho de 1892, respectivamente. 

Na divisao administrativa referente ao ano de 
1911, o Municipio aparece com 6 distritos: Angra 
dos Reis, Jacuecanga, Mambucaba, Ribeira, Abraao 
<Ilha Qrande, de 33 ate 37) e Matariz . 

De ac6rdo com o Decreto-lei estadual n.o 1. 056, 
de 31 de dezembro de 1943, que fixou a divisao ter
ritorial referente ao qiiinqiienio 1944/48, o Municipio 
era constituido dos seguintes distritos: Angra dos 
Reis, Abraao (ex-Ilha Grande), Cunhambebe, antigo 
Ribeira, Jacuecanga, Mambucaba e Praia de Ara.;a
tiba. Esta divisao perdura ate a presente data. 

A Comarca de Angra dos Reis foi criada por 
Alvara de 27 de junho de 1808, s6 instalada em 27 
de janeiro de 1829, sendo suprimida pela Lei numero 
643, de 7 de setembro de 1904 e restaurada, mais 
tarde, em 29 de setembro de 1906, segundo Lei nu
mero 140 Atualmente compreende somente o seu 
proprio termo . 

0 Municipio conta com assistencia profissional 
de 9 advogados. 
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V ultos !lustres 

ANGRA dos Reis e berc;o de vultos ilustres, entre OS 
quais destacaram-se: 

Lopes Trovao, Jose da Silva (1847-1925) - Pro
pagandista da Republica. Formou-se em 1875 pela 
entao Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
participou, ainda estudante, dos comicios republica
nos. Orador popular, foi urn dos instigadores da 
Revolta do Vintem, em 1880. Deputado a Constituin
te em 1890 e 11391, reelegeu-se em 1894-1896. Sena
dor em 1896 na vaga de Saldanha Marinho, perdeu 
a cadeira para Lauro Sodre, quando disputou a 
reeleic;ao em 1902. Foi nomeado para o cargo de 
oficial do Registro de Hipotecas pelo Presidente Ro
drigues Alves. 

Raul [d'Avila] Pompeia (1863-1895) - Bacharel 
em Letras pelo Colegio Pedro II, iniciou o curso 
de Direito em Sao Paulo, concluindo-o em Recife. 
Bateu-se pelo abolicionismo e pela Republica. Aco
metido por uma crise de neurastenia, suicidou-se aos 
32 anos de idade. Deixou apenas dais livros, urn 
dos quais o romance 0 Ateneu, considerado urn 
dos mais notaveis da nossa literatura, e as Can
~6es sem Metro, colec;ao de poemas. Ocupou o car
go de Diretor Geral de Estatistica, em 1893. 

ASPECTOS FISICOS 

LocALIZADO na Zona Fisiografica do Litoral da Baia 
da Ilha Grande, Angra dos Reis ocupa area de 
819 km' e se limita com o Estado de Sao Paulo, 
municipios de Rio Claro, Mangaratiba, Parati e e 
banhado pelo Oceano Atlantica. 

0 solo, de formac;ao granitica, apresenta escar
pas entre a serra do Mar e o oceano, formando uma 
costa rochosa, recortada em diversas reentrancias e 
pont6es, e algumas baixadas de aluviiio. 

A topografia e montanhosa, apresentando en
tre outros, como pontos culminantes, a Pedra Es
crita, Alto do Ze G6is, Pica do Frade, no distrito 
de Cunhambebe; e Morro da Pedra d'Agua, Pico 
do Papagaio, do Ferreira, na Ilha Grande . 

0 sistema hidrografico e representado pelos rios 
Mambucaba, Bracui, Arir6, Caputera, Gratau, Ja
cuecanga e Frade. Ha ainda uma serie de rios me
nares que descem das encostas da Serra do Mar. 

Existe grande numero de quedas de agua citan
do-se, entre as aproveitadas para fornecimento de 
energia eletrica, a do ribeiriio Boa Vista, com 80 m 
de altura e 0,040 m3/ s de descarga ; a do rio 
Pai Joiio, com 90 m e 0,420 m3/ s ; a denominada 
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Mae d ' Agua, no ribeirao de igual nome, com 40 m 
e uma descarga de 0,200 m3/ S. As situadas nos rios 
Mambucada, Bracui e Arir6, nao aproveitadas, pos
suem f6rcta de 100, 70 e 30 HP, respectivamente . 

De litoral muito recortado, Angra dos Reis ofe
rece lindas baias e enseadas, entre elas as baias 
da Ilha Grande, da Ribeira e Jacuecanga, sacos de 
Piraquara e Bracui e enseadas do Arir6 e Japuiba, 
no distrito de cunhambebe; enseadas de Itapinhoa
canga e Camorim, em Jacuecanga; enseadas de Ara
c<atiba, Sitio Forte, Estrelas do Abraao e das Palmas, 
no lado do Continente, e, no Oceano Atlantica, as de 
Lopo Mendes e Dois Rios, t6das na Ilha Grande. 

Entre as inumeras ilhas e ilhotas contam-se a 
Grande e, pr6ximas a costa, as Sandre, Comprida, 
Cunhambebe (onde se acredita ter existido uma das 
tabas de Cunhambebe, urn dos chefes da Confedera
ctiio dos Tamoios) e outras menores, na baia da Ri
t eira; e Brandao e Gip6ia, no distrito da sede. En
contram-se ainda varias ilhotas no interior das baias 
da Ribeira e Jacuecanga. 

o clima merece atenc<ao especial pelas caracte
risticas que lhes emprestam o relevo e a proximida
de do mar. Enquanto no restante da faixa litoranea 
fluminense 0 clima e quente e umido com estac<ao 
chuvosa no verao, neste trecho e modificado, pas
sando a apresentar grande umidade e aumento nas 
precipitac<6es. A grande pluviosidade ai verificada 
e func<ao da escarpa ingreme e costeira, que produz 
chuvas de convecc<ao . Praticamente nao se verifica 
uma estac<ao seca, caracteristica do inverno do res
tante da faixa litoranea fluminense. No cont6rno da 
baia da Ilha Grande ha urn clima quente e umido 
sem estac<ao seca . Na encosta e no alto da serra 
reduzem-se as condict6es de umidade elevada e o 
clima torna-se mesotermico . 

Vista da cldade 
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Em 1966 a temperatura apresentou media das 
maximas de 26,7oc e das minimas de 20,1. Durante 
o ano a maxima verificada foi de 39,2oc e a minima 
de 16,9. 0 periodo normal das chuvas ocorre entre 
outubro e mar!<O e naquele ano verificou-se uma pre
cipita!<iio pluviometrica de 2.302 mm. 

As terras sao ferteis , sendo encontradas, em 
suas exuberantes florestas, grande variedade de ma
deiras de lei e uma fauna representada por animals 
de pequeno porte . 

A sede municipal, a 2 m de altitude e localizada 
a 23° 00 ' 33" de latitude Sul e 440 18' 57" de longi
tude W. Gr. , dista, em linha· reta, 126 km de Niteroi, 
rumo 080. 

Ilha Grande 

PARTE integrante do Municipio de Angra dos Reis, 
tern grande importancia na vida municipal. A ele 
esta ligada historica e economicamente, desde quan
do ali se instalou, em 1559, Vicente da Fonseca, ini
ciando sua coloniza!<iiO. 

Entre as fatos historicos ocorridos na Ilha h a 
o da Confedera!<iio dos Tamoios que teve papel de 
invulgar importancia. La estiveram como refens, se
gundo alguns autores, as padres Nobrega e Anchieta . 

Foi elevada a freguesia em 1803, sob a invoca!<iiO 
de Sant'Ana da Ilha Grande, par Ordem episcopal 
de 8 de janeiro . 

Com a cria!<iiO dos distritos de Paz constituiu
-se em urn unico Distrito que compreendia tOda a 
ilha e as circunvizinhas. 

Par Delibera!<iio de 9 de maio de 1891 foi divi
dida em dais distritos, o prlmeiro com sede em 
Abraiio e o segundo em Sitio Forte, divisiio essa su
primida pelo Decreta n.0 1, de 8 de maio de 1892, 
quando a Ilha Grande voltou a constituir-se de urn 
so distrito. De 1902 em diante, permaneceu dividida 
em dais: Ilha Grande, com sede em Abraao e Ma
tariz, este criado pela Lei n .0 574, de 27 de dezembro 
de 1902. 

Em face do Decreta-lei n.O 392-A, de 31 de 
marc;o de 1938, o distrito de Ilha Grande, com 89 
km', passou a ser denominado Abraiio, tendo sido 
mantido nas divis6es territoriais posteriores . 

A sede do de Matariz, pelo Decreta-lei numero 
1. 056, de 31 de dezembro de 1943, foi transferida 
para a localidade de Praia de Ara!<atiba, passando 
o Distrito, com 85 km', a ter essa denomina!<iiO . 

Deu, a ilha, ao Brasil, filhos que engrandeceram 
seu nome. Entre eles esta o Brigadeiro Luiz Nobre
ga , primeiro Ministro da Guerra do Brasil indepen
dente. 
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0 Governo Federal manteve, no distrito de 
Abraao, dois estabelecimentos penais: a Colonia 
Penal Candido Mendes, que teve origem com a cons
truc;ao de urn lazareto em 1871, e a Colonia Agricola 
do Distrito Federal. 

Com a criac;ao do Estado da Guanabara ficou 
este administrando essas colonias, tendo sido fe
chada a Candido Mendes. 

De contorno bastante irregular, a costa da Ilha 
Grande apresenta reentrancias diversas formando, 
em seu perimetro, enseadas e pontas. 

No lado do contlnente destacam-se o Saco dos 
Castelhanos, Enseada das Palmas, de Abraao, onde 
se localiza a sede do distrito desse nome, Estrelas, 
Arac;atiba, dos Aventureiros, Sitlo Forte, Saco do 
Banana!; no lado de fora as enseadas da Parnaioca, 
Dois Rios e de Lopes Mendes. Como pontas temos a 
dos Castelhanos, onde existe urn farol de grande lu
minosidade, a Grossa das Palmas, Grossa do Sitlo 
Forte, Acaia, Meros, Drago, Parnaioca, Lopes Men
des, entre outras. 

0 territ6rio, com area de 174 km', e mon
tanhoso, possuindo dez picos com altitudes superio
res a 500 metros. Destacam-se, entre esses, o morro 
da Pedra d'Agua, do Papagaio e do Ferreira . Ha 
varios cursos de agua cortando a ilha em todas 
as direc;oes, como o rio Pereque, que desemboca na 
Enseada das Estrelas. Duas sao as lagoas : a do 
Leste e a do Sul. Uma cachoeira - a da Parnaioca. A 
natureza oferece recantos maravilhosos e, como 
g-randiosidade, cita-se o Saco do Ceu, na Enseada 
das Estrelas, privilegiado em belezas naturals . 

Economicamente a ilha foi o celeiro do Munici
pio, vivendo os ciclos da cana-de-ac;ucar, do cafe, 
da mandioca, banana e, posteriormente, a industria 
de conservas do pescado que, em 1964, possuia 17 
estabelecimentos . 

Ilha do Bonfim 
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ASPECTOS DEMOGR.AFICOS 

PoR ocasiao dos tres ultimos Recenseamentos Gerais 
de 1940, 1950 e 1960, a popula~ao era de 18 .583, 
20 .929 e 28 .773 habitantes, respectivamente, regis
trando-se incremento de 12,6% e 37,5%, nos dais 
ultimos intervalos censitarios. 

Segundo a localiza~ao estava assim distribuida: 

POPVLAQAO 
CENSOS 

------------------ I~--T-ot_ai---11--U __ rb_an_a __ ,
1 
___ R_u_ra_l __ 

1940. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 18 583 1 6 783 11 800 
1950. .. .. . . . 20 929 7 052 13 877 
1960.. .. . .. .. . .. . .. 28 773 13 380 15 393 

POPULA<;AO 
Cl URBANA t:l RURA L 

194 0 1950 19 60 

Constatou-se, entre o 
Censo de 1940 e o de 
1950, urn desenvolvi
mento da popula~ao 
de 4,0% na area urbana 
e de 17,6% na rural. 
No de 1950 e 1960 de 
89,7 % na urbana e .. . 
10,9% na rural. 

A cidade, abrangen
do 10. 634 habitantes, 
registrou urn aum~nto 
de 101,5% e das vi
las a que apresentou 
maior incremento foi 
a de Cunhambebe, com 

163,5%, passando a 498 habitantes. 
Contaram-se 12 .609 habitantes no distrito-sede, 

3. 876 em Abraao, 4. 369 em cunhambebe, 2. 964 em 
Jacuecanga, 582 em Mambucaba e 4.373 em Praia 
de Ara~atiba. 

Em 1.0 de julho de 1968, segundo estimativa 
do Laborat6rio de Estatistica do !BE, a popula~ao 
era de 38.297 pessoas, passando a densidade demogra
fica de 35, no Censo, para 47 habitantes por qui
lometro quadrado. 

Movimento da PopulafaO 

REGISTRARAM-SE, em 1968, 1.508 nascimentos e 413 
6bitos em geral. Realizaram-se 253 casamentos. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

A coNSTRUgiio naval, o porto, a banana e o peixe, 
este sobressaindo pela serie de estabelecimentos de 
industrializac;:ao de sardinha em lata, contribuem 
para a economia da prac;:a angrense. 

Industria Naval • 

No inicio deste seculo a Marinha Brasileira cogitou 
da instalac;:ao de urn arsenal de guerra, na baia de 
Jacuecan.ga, pelas imensas possibilidades oferecidas. 
Em janeiro de 1906 a oficialidade fez, a baia, uma 
visita de inspec;:ao e no dia 21 o courac;:ado Aquidaba 
trazia a bordo tres almirantes, numerosos oficiais 
e varias centenas de marinheiros. Precisamente nes
te dia ocorre violenta explosao no paiol do navio. 
Submersa a nave, ha grande numero de mortos e, 
ap6s a catastrofe, foram adiados os planes. 

Muito mais tarde, em 1960, por decisao do 
Grupo Executive da Industria Naval, iniciou-se a 
instalac;:ao da Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil, 
no antigo local, afastando definitivamente a supers
tic;:ao que cercava a baia. 

0 estaleiro Verolme, o maior da America Lati
na, veio representar grande economia de divisas, 
alem de auxiliar o Brasil a arrecada-las com a ex
portac;:ao de navies. Trouxe, tambem, a regiao flu
minense, extraordinario surto de progresso, moti
vando a convergencia, para Angra dos Reis, de uma 

Lan~amento do "Amazonas" 
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rodovia asfaltada, criando-se cerca de 2. 000 novas 
empregos. Surgiu uma verdadeira cidade para os 
funcionarios da empresa que contam com modernas 
residencias, educac;ao primaria e profissional, as
sistencia medica, alem de igrejas, cinemas, prac;as 
de esportes, etc. 

Entre os navios lanc;ados ao mar pelo estaleiro 
citam-se o Julio Regis, cargueiro transoceanico de 
12.000 tdw, em operagao nas lin.has internacionais 
do L6!de Brasileiro; Henrique Lage e Pereira Car
neiro, cargueiros gemeos, de 10.500 tdw, operand a 
nas linhas ultramarinas do L6ide Brasileiro e os 
petroleiros Quererti, Carm6polis e Cassarongongo, de 
10.500 tdw cada urn, integrantes da frota de navios 
tanques da Petro bras. 

Agropecu!t.ria 

0 CENSo Agricola de 1960, segundo a condic;ao legal 
das terras, revelou a existencia de 142 estabeleci
mentos de terras pr6prias (38. 026 ha), 234 de arren
dadas (913 ha), 19 de ocupadas (156 ha) e 2 de 
pr6prias e ocupadas (67 ha) . 

Em 113 estabelecimentos o responsavel era o 
proprietario, em 234 o arrendatario, em 19 o ocu
pante e em 31 o administrador. 

Havia 2. 692 ha destinados as lavouras perma
nentes, 449 as temponirias, 7.472 as pastagens na
turais e 9 as artificiais. 

Contavam-se 330 estabelecimentos com menos 
de 10 ha, 36 de 10 a menos de 100, 21 de 100 a 
menos de 1. 000 e 10 de 1. 000 a menos de 10.000. 

Estavam ocupados 1. 697 homens 0. 614 de 14 
anos e mais) e 133 mulheres, t6das de 14 anos e 
mais. 

Em 386 estabelecimentos a atividade predomi
nante era a agricultura e agropecuaria, em 7 a 
pecuaria, em 1 a extrac;ao vegetal e em 3 a expe
rimentacao. 

A produc;ao agricola, em 1967, cultivada em 3. 045 
ha, foi de NCr$ 2,0 milh6es, destacando-se, entre ~ 
as demais, a da banana, com 2.808 ha, 3.800 mi
lh6es de cachos e 97,3% para o valor da produc;ao. 

Como se verifica, a banana tern grande impor
tancia na economia local, cuja cultura e facilitada 
pelas condic;6es climatericas da regiao. Existem fa
zendas com bananais espalhados pelo rec6ncavo e 
tambem na Ilha Grande, que exportam o produto, 
enquanto que a cidade e abastecida pela proveniente 
do pequeno agricultor. 

Alem desse produto ha culturas consideradas de 
subsistencia: mand!oca, cana-de-agucar, c6co-da
-baia, milho, tangerina, batata-doce, laranja, aba
caxi, abacate e cafe. 
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A productiio de banana teve o seguinte desen
volvimento, no periodo 1963/ 67: 

1963 
1964 . 
1965 .. 
1966 .. 
1967 .. 

1000 000 

C A C H O $ 

4 

3 

2 

ANOS 
BANA..\'A 

Quantidnde 
(1.000 cachos) 

Valor 
(NCr$ 1.000) 

-----1·---~ 

1 400 
3 200 
3 000 
3 500 
3 800 

231 
1 600 
1 500 
2 100 
1 900 

PRODUCAO DE BANANAS NCr I 
1 000 000 

--, .. ----
,''-..,.,.., , ...... ':UANTIOAOE 

I .... , 
I 

I 
I 

I 

' I 
I 

I 

' I 
I 

4 

3 

2 

0 ~---,-----r----,-----~---,-----J o 

63 6 4 65 6 6 6 7 

Ate agosto de 1968 achavam-se cadastrados, pelo 
IBRA, 911 im6veis rurais . 

Ha urn agronomo prestando assistencia profis
sional aos agricultores. 

Os efetivos pecuarios, em 1966, atingiram 5. 027 
cabectas, no valor de NCr$ 553,8 milhares. 0 rebanho 
bovina era o de maior valor, com 1 . 542 cabectas e 
45,5% do valor total, seguido do suino, com 2 . 700 
cabectas e 35,1%. Havia ainda 320 eqiiinos, 270 mua
res, 75 ovinos e 120 caprinos . As ractas preferidas 
eram a zebu e nelore e a criactiio destina-se a pro
ductiio de leite que, no mesmo ana, alcanctou 110 .000 
litros, valendo NCr$ 22,0 milhares . 

Os pecuaristas contam com a assistencia de urn 
veterinario. Estiio sediadas no Municipio agencias 
do Instituto Brasileiro do Cafe, SUDEPE, Posta de 
Fomento e SIPAMA, do Ministerio da Agricultura. , 
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Pesca 

A PESCA tern papel preponderante na economia do 
Municipio, por constituir fonte de renda da regiao. 

Dispondo Angra dos Reis de urn dos mais pis
casas trechos do litoral brasileiro, tornou-se a pesca 
uma atividade das mais antigas, praticada pela po
pula<;ao. A abundancia de peixes faz com que suas 
baias sejam escolhidas por elementos vindos de ou
tros Estados. Realizam-se ali campeonatos brasilei
ros de pesca submarina e, nos fins de semana, a 
ca<;a de mergulho e multo praticada. Ha varios 
locals favoraveis como a ponta dos Meros, ao sui 
da Ilha Grande, a ilha de Jorge Grego, o casco do 
couragado "Aquibada", etc. Em torno da Ilha 
Grande ha regioes em que o fundo do mar e perfei
tamente visivel, tal a transparencia das aguas. 

A conserva e salga de peixe e uma industria 
que multo se tern desenvolvido, sendo seus produtos 
exportados para os municipios vizinhos e outros Es
tados brasileiros. 

0 grande centro pesqueiro e o da Ilha Grande, 
onde se localiza a maior parte das industrias do 
pescado, muito especialmente a de sardinhas. 

0 periodo de maior intensidade da pesca val 
de setembro a janeiro. 

Existe, em Angra dos Reis, a Colonia de Pesca 
Z-5, localizada na Av. Almirante Julio Cesar de 
Noronha, que possuia, em 1967, 1. 827 pescadores, 
sendo 1. 819 brasileiros (179 de menos de 18 anos) 
e 8 de outras nacionalidades. 

As embarcagoes utilizadas constavam de 644 ca
noas a remo ou vela (215 t), 341 entre canoas, 
baleeiras, etc., a motor (265 t) e 62 arrastoes e 
traineiras de portas, com conves, etc., com capaci
dade de 1. 530 toneladas. Quanta aos aparelhos e 
utensilios de pesca empregaram-se 146 rectes de ar
rasto, 48 de espera, 28 tresmalhos, 96 traineiras, 86 
covos, 30 espinheis e 18 cercos flutuantes. 

A produ<;ao do pescado obtido foi de 8. 776 t 
de sardinha, industrializada, 450 t de pescado frigo
rificado, exportado e 380 t de pescado fresco, para 
consumo local, valendo, respectivamente, em milha
res de cruzeiros novas, 877,6 450,0 e 400,0. 

A fabrica de gelo, cuja produ<;ao foi iniciada 
em 1968, dispoe de ambulat6rio e hospital, localiza
dos na cidade do Rio de Janeiro. 

Na cidade acham-se instalados o mercado de 
pesca e urn entreposto cujo objetivo e regular a 
venda do produto. 
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lndtJStt'ia 

DE acordo com o Censo Industrial de 1960 ex!st!am 
49 estabelecimentos, entre os quais 37 de produtos 
alimentares. 

0 valor total da produgao alcanr;ou NCr$ 204,7 
milhares . Foram ocupados, em media mensal, 214 
operarios e ut!lizados 303 cv de forga motriz . 

Em 1965 cadastraram-se 47 estabelecimentos de 
industria de transformagao dos quais 38 de produ-
tos alimentares . 0 valor da produr;ao foi de ..... . 
NCr$ 23,7 milhares. 

Ja em 1966 existiam 61 estabelecimentos indus
trials, sendo 39 de produtos alimentares, 4 de mate
rial de transporte, 1 de editorial e grafica, 3 de 
minerals nao metalicos, 1 de quimica, 2 de bebidas, 
1 de textil e 10 outros. 

Produfao Ext,-ativa 

EM 1967 a produgao de carvao vegetal ascendeu a 
400 toneladas e a lenha a 3. 200 m•, valendo, res
pectivamente, em milhares de cruzeiros novas: 32,0 
e 9,6 . 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos, em 1966, 753 bovinos e os produtos 
derivados totalizaram 146 toneladas, no valor de 
NCr$ 263,8 milhares . 

A carne verde de bovina contribuiu com 134,5 
toneladas e 98,8 % do valor total da produgao e o 
couro salgado com 11,7 toneladas e 1,2%. 

Igreja de N. S.• da Lapa 
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Mo-vimento Portuario 

A coNcESslio do porto foi autorizada em 24 de junho 
de 1925, segundo Decreta n ,o 16, 961 e sua constructiio 
concluida em 1930, Esta situado a 23° 01' de latitude 
Sui e 44° 19' de longitude W, Gr,, na enseada de 
Angra dos Reis, num ancoradouro complemen te 
abrigado, protegido ao largo pela Ilha Grande e 
por diversas outras linhas , :E excelente porto na
turaL Tern urn canal de acesso cuja profundidade 
minima, em baixa mare, e de 7,9 m, urn fundea
douro de 10,0 m, sendo a amplitude maxima da mare 
de 1,3 m, Dista do porto anterior, o do Rio de Ja
neiro, GB, 80 milhas. 

Em 1967 a extensao do cais acostavel era de 
400 m e a sua profundidade de 10,0 m. Possuia : 7 
guindastes com capacidade de 2,1 t; 2 pontes rolan
tes, com poder de 1,5 t e 4 empilhadeiras, com capa
cidade de 1,5 toneladas. A extensao das linhas fer
reas era de 1.100 m e o porto dispunha ainda de 
3 armazens numa area total de 5 . 720 m' e 24. 600 m' 
de pateos. 

No trafego maritima o Municipio ocupava o se
gundo Iugar no Estado: 

NUMERO DE TONELAGEM DE 
ESPECI-
FICAQAO 

NAVIOS ENTRADOS REGISTRO (1.000 t \ 

1965 1966 1967 1965 ~~~ 
Niter6i. . 173 144 80 589 496 303 
Angra dos Reis 122 87 57 428 262 174 
Cabo Frio . . 23 25 15 83 98 .J6 

Angra dos Reis tern comunicactiio regular com 
os portos vizinhos e a criactiio da linha ferrea, cujos 
trilhos chegaram ao Municipio em 1928, deu grande 
escoadouro ao seu movimento. Outro fator de im
portancia para o porto foi a instalactiio da grande 
siderurgica em Volta Redonda . Os navios que o 
freqiientam trazem carvao para Volta Redonda e 
transportam cafe para o exterior. 

0 cais de acostamento foi remodelado pelo ... 
DNPVN e atualmente esta sendo feito urn enroca
mento para ampliactiio do porto em cerca de 150 
metros . 

Entre os produtos importados que transitam pe
lo porto citam-se o trigo em grao, enxofre, maqui
nas, salitre, sal e carvao e dos exportados, o cafe 
em grao, chapas, ferro gusa e minerio a granel. 
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Em 1932 foi construido urn grande silo de 40 me
tros. Recebe trigo para o Moinho Fluminense e o Sul 
Mineiro (de Varginba) . 

0 movimento de importa~ao e exportagao de 
mercadorias no porto foi o seguinte: 

ANOS 
EXPEDI<;'AO 

196'i 1966 1967 
----

Exporta~ao 
Quantidade (t) 107 032 20 449 115700 
\'alor (KCr$ 1.000) . 12 700 4 321 11 983 

1 mporta~ao 
Quantidade (t) 34 952 44 823 36 609 
Valor (NCr$ 1.000) .. 6 258 8 846 9 422 

Mantem agencias ou departamentos em Angra 
dos Reis o L6ide Brasileiro, a Comissao de Marinha 
Mercante, o Departamento Nacional de Portos e 
Vias Navegaveis, a Delegacia da Capitania dos Por
tos e a Administra~ao do Porto de Angra dos Reis. 

Comercio e Bancos 

Poa ocasiao do Censo Comercial e dos Servi<;os de 
1960, o Municipio contava 3 estabelecimentos ata
cadistas, 145 varejistas e 81 de presta~ao de servigos. 

Em 1966 o comercio varejista era representado 
por 348 casas e o atacadista por 5, nas quais predo
minavam os generos alimenticios. 

Entre os produtos industriais exportados desta
cam-se os de constru~ao naval e de pesca. 0 pes
cado fresco e destinado, de preferencia, ao Estado 
da Guanabara e municipios vizinhos e o em conser
va, a todo o Brasil, principalmente ao Estado de 
Sao Paulo. 

Havia 211 estabelecimentos de presta~ao de 
servi<;os, entre os quais destacam-se 9 restaurantes, 
12 sal6es de barbeiro, 4 de cabeleireiros para senho
ras, 104 bares, botequins e similares, 7 hoteis, 2 
pens6es, 1 lanchonete. 

A pra~a angrense conta com 5 agencias dos se
guintes bancos: do Brasil, Predial do Estado do Rio 
de Janeiro, do Estado de Minas Gerais, Comercio e 
Industria de Minas Gerais e da Lavoura de Minas 
Gerais. 

Em 31 de dezembro de 1967 eram os seguintes 
os saldos das principals contas bancarias (milhares 
de cruzeiros novos) : caixa em moeda corrente, ... 
300.4; emprestimos em contas correntes, 2,1; titulos 
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descontados, 1. 674,9; depositos a vista e a cur to 
prazo, 3. 672,4 e depositos a prazo, 375,0. 
-Em 1968 a Camara de Compensagao (fe~ Cheques 
movimentou 38.311 cheques, no valor de NCr$26,0 mi
lhoes, sendo de NCr$ 678,70 o valor mectio por che
que. 

Tt"anspot"tes 

EM 1.0 de dezembro de 1928 inaugurou-se urn ramal 
ferreo da Recte Mineira de Viagao, ligando Angra 
dos Reis aos Estados de Minas Gerais, Sao Paulo 
e Goias. 

Atualmente o Municipio e cortado pela rodovia 
federal BR-101, asfaltada, e estradas estaduais emu
nicipals, a!em de integrar a Recte Ferroviaria Fe
deral, atraves da Viagao Ferrea Centro-Oeste, que 
dispoe de estagoes em Angra dos Reis, Cabo Severino 
e Jusaral. 0 transporte maritima, na bacia por
tuaria, e feito pelo Servi((o de Navegagao Sul Flu
minense, que liga Angra dos Reis a Mangaratiba e 
Paqueta e o aereo por companhias de taxis aereos 
que utilizam avioes tipo mono e bi-motores. 

0 porto e freqiientado por navios de cabotagem 
e de longo curso nacionais e estrangeiros. 

Ha dois campos de pouso: Japuiba e Verolme, 
que distam cerca de 7 e 12 km, respectivamente, 
da cidade . A1!. distancias aereas, em linha reta, sao: 
Rio de Janeiro-GB, 118 km; Niter6i, 124 km; Parati, 
48 km; e Volta Redonda, 60 km. 

0 Municipio conta com uma empresa de 6nibus 
com 5 linhas inter-distritais, a Via((ao Senhor do 
Bonfim; uma intermunicipal, Viagao Bananalense, 
com trajeto de Angra dos Reis e Volta Redonda 
e outra interestadual, a Empresa de Viagao An
grense, ligando Angra dos Reis ao Rio de Janeiro, 
GB. 

Distancias de Angra dos Reis da Capital Esta
dual e cidades vizinhas, segundo os meios de trans
porte: 

Rio Claro, rodovhl.rio, 63 km, ferroviario, 66 km 
e maritima, 50 km; 

Mangaratiba, rodoviario, 195 km, ferroviario, via 
Barra Mansa, 317 km e maritima, 33 km; 

Parati, rodoviario, via litoral, 121 km ou via 
Guaratingueta, 209 km e maritima, 50 km; 

Bananal-SP, rodoviario, 105 km e ferroviario, 
137 km; 
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Siio Jose do Barreiro-SP, rodovhirio, 152 km ou 
misto: ferroviario ate Getulandia, 85 km e rodovia
rio, 76 km; 

Niter6i, rodoviario, via Mage, 260 km, ou misto, 
ate o Rio de Janeiro-GB, de rodovia, 193 km, mais 
a travessia das barcas, e maritime, 6 km; 

Rio de Janeiro-GB, rodoviario, 193 km; ferrovia
rio, via Barra Mansa, 260 km, maritime, 126 km; 
e misto: ate Mangaratiba, por via maritima, 33 km; 
rodoviario, 124 km; e ferroviario, 103 km; 

Barra Mansa, rodoviario, 94 km. 
Em 1.0 de janeiro de 1968 estavam inscritos 

463 veiculos, dos quais 196 autom6veis e jipes, 26 
6nibus, 151 caminh6es, 22 camionetas e 38 nao es
pecificados. Em 1.0-I-969, esse total se elevava a 
583. 

I 
I 

,·· ~.UtATI 

Comunicafi5es 

OCEANO 

A rUN nco 
t0NVENC6ES: 

~AJ:'!DfJt.t.L. 

"ODOVJA EStADUAL -
I"EIItlfOVIA 

No que diz respeito as comunicac;6es, o Municipio 
disp6e de servic;o telef6nico, a cargo da Cia. Tele
f6nica Brasileira, com 204 aparelhos em uso. De
vera ser in.stalado, dentro em breve, servic;o auto
matico. A empresa Brasileira de correios e Telegra
fos mantem, uma agencia postal-telegrafica em An
gra dos Reis, uma postal no distrito de Abraao e 
postais-telegraficas nos distritos de Jacuecanga e 
Mambucaba. 

Tern boa receptividade os programas de tele
visao dos canals do Rio de Janeiro, GB. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

UMA baia imensa, litoral recortado de belas enseadas 
e praias e grande variedade de ilhas, eis a costa 
Verde, como e conhecida Angra dos Reis. Estende-se 
linearmente, entre o mar e a encosta, chamada 
serra do Arir6, sendo a natureza pr6diga em belos 
panoramas . 

A cidade descan!(a numa peninsula e tern as
pecto alegre e pitoresco. Ali se fixou a arquitetura 
colonial com suas velhas casas com j anelas carac
teristicas, balcoes de ferro e beirais largos, ruas 
estreitas e cal!(adas irregulares, ora desaparecendo, 
porquanto nos Ultimos tempos vern surgindo cons
tru!(oes modernas que contrastam, sobremaneira, 
com o estilo primitive da cidade. 

Hoje Angra dos Reis ocupa posic;ao de destaque 
no cenario turistico nacional e possui todos os re
cursos indispensaveis a urn centro urbano. 

A eletricidade e fornecida pelas Centrais Eletri
cas Fluminense com usina termo eletrica, com 9 
motores instalados e capacidade total de 2. 650 kva. 
Em 1968 havia 2. 050 ligac;oes eletricas e cerca de 
530 focos publicos. Atualmente estao sen do instala
das as t6rres para conduc;ao de eletricidade em alta 
tensao da usina da Chevap, em Santa Cruz-GB, 
provenientes de Furnas e, em Angra dos Reis e Ja
cuecanga (Verolmel, subestac;oes abaixadoras de 
tensao. A CELF sera a distribuidora de energia no 
Municipio. ~ste conta ainda com o centro Flumi
nense de Eletricidade e a Comissao Estadual de 
Aguas. 

A recte de esgotos data de 1900 e se estende a 
2. 000 prectios. 

Ha 48 logradouros, dos quais 35 pavimentados, 
43 com iluminac;ao publica e domiciliar, 39 com 
recte de abastecimento de agua e 45 com esgoto. 
A cidade se constitui de 35 ruas, 4 avenidas, 5 pra
c;as, 5 jardins e parques e 3 praias, por onde se 
distribuem 2 . 600 prectios. 

Entre os logradouros citam-se as ruas do Co
mercia, Padre Julio Maria, Arcebispo Santos, Dr. 
Coutinho, eel. Carvalho, Conceic;iio e Dr. Moacyr 
de Paula Lobo; avenidas Almirante Marques de 
Leiio, Lopes Trovao, Julio Cesar de Noronha e Raul 
Pompeia; e pra!(as General Osorio, Getulio Vargas 
e Nilo Pe!(anha . 

Assistencia Medico-H os pita/at· 

0 MuNICiPIO dispoe, no setor sanitaria, do Hospital 
e maternidade Codrato de Vilhena, de clinica geral, 
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com cerca de 76 leitos . Ha tambem 1 posto de 
saude, do Departamento Nacional de Endemias Ru
rais e do servic;o de Erradicac;ao da Malaria. Fun
cionam 8 farmacias. 

Os angrenses contam com a assistencia profis
sional de 10 medicos, 2 farmaceuticos, 2 enfermeiros 
e 8 dentistas. 

Religiao 

0 cULTO cat6lico dispoe de uma matriz na cidade, a 
de N. s.a da Conceic;ao, instalada em 1750, e a da 
Santissima Trindade de Jacuecanga, no distrito do 
mesmo nome, construida em 1823. Existem ainda 5 
igrejas e 21 capelas. 

Ha 16 igrejas, dedicadas ao culto protestante, 
sendo 13 templos fora da sede. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

Poa ocasiao do censo Escolar de 1964 o indice de 
escolaridade era de 71,0%, sendo de 83,3% nas areas 
urbana e suburbana: 

SITUA<;:AO 

CRIANCAS RECENSEADAS 

De7al4anos 
De 0 a 14 1------,-----

anos Freqtienbm 
escola Total 

----------1---------1----

Municipio .. 
Areas urbana e suburb1na 
Area rural. . 

12 322 
5 932 
G 390 

4 287 
2 456 
1 831 

6 039 
2 949 
aooo 

Ravia 341 professores regentes de classe e 34 
nao regentes: 3 do sexo masculino (nas areas urba
na e suburbana) e 31 do sexo feminino (29 nas ur
bana e suburbana) . 

Dos regentes, 305 eram normalistas: 4 do sexo 
masculino (nas areas urbana e suburbana) e 301 do 
sexo feminino (288 nas urbana e suburbana) ; 36 
nao normalistas: 5 do sexo masculino (nas urbana 
e suburbana) e 31 do sexo feminino (6 nas urbana 
e suburbana). 
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Funcionavam 53 unidades escolares do ensino 
primcirio, em abril de 1968, ocupando 153 professo
res. 0 numero de alunos matriculados, no inicio do 
ano, era de 5 . 093 . 

No ensino media, na mesma data, existiam 3 
estabelecimentos escolares nos quais havia 68 pro
fessores e 1.031 alunos matriculados. Os estabeleci
mentos eram: Colegio Naval (cientifico), com 24 
professores e 356 alunos; Colegio Estadual Dr. Ar
thur Vargas (ginasial, normal e tecnico), com 37 
professores e 654 alunos e Coleglo Batista de Angra 
dos Reis (ginasio), com 7 professores e 21 alunos. 

Ravia, ainda, 3 cursos avulsos de ensino suple
tivo, com 10 professores e 454 alunos matriculados 
no inicio de 1968. 

Cultura 

ANGRA dos Reis possui uma biblioteca mantida pela 
Prefeitura Municipal, a Guilherme Briggs. 

Funciona urn cinema, o Ararib6ia, com capaci
dade para 675 pessoas. 

A imprensa faz-se representar por dois jornais 
quinzenais, com tiragens de 1. 000 exemplares cad a: 
Gazeta de Angra e 0 Litoral; e pela revista Angra 
Star, mensa!, com tiragem de 1. 500 exemplares. 
Contam-se 1 tipografia e 1 livraria. 

Existem 10 associa<;6es desportivas e culturais, 
destacando-se uma recreativa, 5 esportivas e 2 cul
turais, com urn total de 2. 081 associados. 

0 Municipio disp6e de assistencia profissional 
de 2 engenheiros. 

Festividades 

ENTRE as festas tradicionais destacam-se as de ca
rater religioso: Sao Benedito, em geral na 1.a se
gunda-feira ap6s a Pascoa; Nossa Senhora do Car
mo, a 16 de julho e Nossa Senhora da Concei<;ao, 
a 8 de dezembro. 

Partiwlaridades Artfsticas 

ExrsTE em Angra dos Reis, na Igreja Matriz, uma 
imagem belissima de madeira, em tamalho natural 
- Nossa Senhora da Concei<;ao, padroeira da ci
dade. 

A Santa foi adquirida em Portugal, pelo povo 
de Sao Vicente, para a Vila de Itanhaem, porem, 
o veleiro que a levava abrigou-se no porto de Angra 
dos Reis. Diz a lenda que, por varias vezes, tentou 
reiniciar a viagem, sendo acossado por violentas 
tempestades. 
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Ancorado o navio, cessava a tormenta. 0 fato 
foi interpretado pelos angrenses como imposi~ao 
divina, no sentido de que a imagem ali permane
cesse . E por pressao popular a Camara, em reuniao 
de 8 de janeiro de 1933, deliberou indenizar o coman
dante e ficar de posse da imagem. 

Hoje Nossa Senhora da Concei~ao e a padroeira 
da cidade. A imagem mi!agrosa e muito venerada 
pel a popula~tiio. 

Monumentos Hist6ricos 

0 MuNiciPIO e rico em monumentos e suas igrejas 
remontam, quase todas, ao periodo colonial, re
presen tan do verdadeiras preciosidades. 

Entre os monumentos tombados pelo Patrimo
nio Hist6rico e Artistico Nacional estao: 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceit;ao, 
cuja pedra fundamental foi assentada em 15 de 
fevereiro de 1625, pelo Vigario-Geral da Prelazia do 
Rio de Janeiro, Padre-Mestre Manoel Antonio Lobo. 
Sua construc;ao arrastou-se por mais de urn seculo 
e em 4 de fevereiro de 1750 realizou-se a benc;ao da 
Igreja. 

A pia batismal, de urn metro de altura e mais 
de tres de circunferencia, t6da em marmore, e ver
dadeira obra artistica e foi doada por D. Jose I, Rei 
de Portugal, em 1758. 

Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carma, 
inclusive a area da antiga cerca. 0 convento data, 

Convento do Carmo 



Convento de Siio Bernardino 

possivelmente, de 1593. :E belissimo, como arquite
tura da epoca e nele habitam OS padres da Ordem 
Carmelitana de Santo Elias. Tern anexa a Igreja 
e cemiterio da Ordem Terceira do Carmo. 

Igreja da Ordem Terceira do Carmo, instalada 
em 1620. 

Capela de Nossa Senhora da Lapa da Boa Mor
te, fundada por Baltazar Mendes de Araujo, com 
provisao de 17 de novembro de 1752. 

Capela do Senhor do Bonjim, localizada na ilho
ta do mesmo nome, levantada em 1780, por Manoel 
Francisco Gomes. 

Capela de Santa Luzia, fundada no seculo XVII, 
ou mais precisamente em 1632. 

Jgreja de Santa Luzia (parte superior) 
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Ruinas da Igreja e Convento de Sao Bernardino 
de Sena e Capela dos 3.0 s, inclusive o Cruzeiro tron
teiri~;o. A constru~tao do convento foi iniciada em 
1758 e concluida em 1763. Situado na sede muni
cipal, no sope do morro de Santo AntOnio, domina 
tOda a cidade. E de belissima constru~tao, com fron
tispicio abrindo em tres arcadas, sineiro acantoado 
e frontaria tipica dos costumes franciscanos. 

Casa da Fazenda do Morcego, inclusive a ilhota 
do mesmo nome, na enseada do Abraao. A proprie
dade tern urn acervo rico em m6veis, estatuas, lou
~tas , e outros objetos de valor. 

ATRA<;oES TURlSTICAS 

EM face de sua privilegiada situa~tao geografica, das 
belezas naturais e da amenidade do clima, An
gra dos Reis e uma atra~tao turistica. Suas baias 
oferecem aos amantes da pesca grande variedade 
de peixes, existindo muitos locais propicios a ca~ta 
submarina, uma das atividades principais nos fins 
de semana. 

Entre os locais favoritos ha o porto dos Meros, 
ao sul da Ilha Grande; a ilha de Jorge Grego; o 
casco do coura~tado Aquidaba e o conhecido pes
queiro de Tarituba, perto de Parati. Em t6rno da 
Ilha Grande o fundo do mar, com dois ou tres 
metros de profundidade, e perfeitamente visivel, tal 
a transparencia das aguas. 

A estrada do cont6rno da ao turista a possi
bilidade de percorrer t6da a peninsula, admirando 
praias formidaveis , belas casas e matas luxuriantes. 

Muitos se lan~taram a explora~tao do turismo, 
surgindo clubes como o Marina Angra dos Reis, rate 
Clube do Rio de Janeiro, Motel Clube de Minas Ge
rais, late Clube de Angra dos Reis e late Clube 
Aquidaba. Novos hoteis foram construidos, entre os 
quais: Londres, ex-Clube de Ferias, Angra Turismo 
Hotel, Palace, Jacques e Miramar. Surgiram ainda 
restaurantes e clubes noturnos: Mar Virado, Costa 
Verde, La Bambina, Farracho, Flumitur, Leon, Bra
sil-Holanda, entre outros. 

Sao ainda, procurados pelos visitantes, o alto 
do Ze de G6is, pico do Frade, cachoeira Bracui, 
baia da Ilha Grande, saco de Japuiba, enseadas das 
Estrelas e Jacuecanga, mirante do Alto da Serra, 
praia do Anil, com suas areias radioativas, etc. 

Entre as atra~t6es turisticas destacam-se ainda: 
Estaleiros Verolme - em Jacuecanga, uma das 

visitas obrigat6rias; 
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Colegio Naval- escola preparat6ria para a Es
cola Naval, localizada na enseada Almirante Ba
tista das Neves, distando cerca de dois quilometros 
da sede municipal. Construc;ao de 1914, foi inicial
mente Escola Naval, passando posteriormente a 
funcionar como Escola de Grumetes. Merece ser 
visto, pela sobriedade de suas instalac;oes e pela lo
calizac;ao em magnifica enseada. 

Fonte do Carioca - construida em 1842 no fim 
da rua Professor Lima e ainda funcionando. Sobre 
ela corre a lenda da "bica do meio". 

Chafariz da Saudade - datado de 1871, a Rua 
Dr . Moacyr de Paula Lobo. Foi construido como 
lembranc;a da visita do Imperador D. Pedro II. 

Obelisco do Aquidabii - erigido na Ponta do 
Leste, em memoria dos marinheiros mortos no nau
fragio do courac;ado Aquidaba, em 1906. 

Ruinas do Seminario da Santissima Trindade de 
Jacuecanga- fundado por Joaquim do Livramento, 
foi iniciado com o titulo de oratOrio, pelo Capitao 
Manuel da Cunha Carvalho, em 1797. Urn gran
de educandario da epoca de onde sairam diversos 
luminares do clero, entre os quais o Arcebispo Dom 
Luiz Antonio dos Santos, Marques do Monte Pascal. 
Sua sede foi restaurada e atualmente e Par6quia da 
Santissima Trindade de Jacuecanga. 

Ilha do Bonfim - possui apenas uma edifica
c;ao, a igrejinha, mandada erigir pelo sobrevivente 
de urn naufragio. E interessante como construc;ao 
jesuitica, com varanda ampla, bastante caracteristi
ca. Anualmente o povo angrense faz uma procissao 
nautica a igreja. 

Ilha do Hermes - em frente a cidade. Possui 
belissimo "chalet" e foi doada ao Marechal Hermes 
da Fonseca, quando da inaugurac;ao da Escola Naval. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ExrsTEM no Municipio, entre outras repartic;oes, a 
Agencia de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE, a 
Mesa de Rendas da Alfandega, hoje Alfandega, or
ganizada pelo Decreto n.o 63.595, de 12 de novem
bro de 1968, P6sto de Meteorologia do Ministerio 
da Agricultura e CIBRAZEM S.A. 

FinanfaS 

EM 1967 a Uniao arrecadou, no Municipio, NCr$ 966,3 
milhares, o Estado NCr$ 767,5 milhares e o Muni
cipio NCr$ 448,4 milhares . 



No mesmo ano a despesa municipal foi de 
NCr$ 450,8 milhares. 
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Foi observado urn decrescimo em relagao a re
ceita es tadual de 1966, Em face da isem;ao do ICM 
para a industria naval em 1967 . 

0 or~ amento municipal para 1969 preve receita 
de NCr$ 900.0 milhares e fixa igual despesa. 

Repre.rentacao Politica 

0 LEGISLATrvo Municipal e composto de 13 vereado
res e achavam-se inscritos 8.612 eleitores, em 31 de 
de janeiro de 1969, dos quais 5 . 829 do sexo masculino 
e 2. 783 do feminino. 

FONI'ES 

As lnformac;6es divulgadas neste trabalho foram, em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Angra dos 
Reis, Lutz Carlos de Carvalho. 

Utilizados, tambem, dados ctos arquivos de documentac;ao 
municipal do IBE, da 1.a edic;:Ro da Monografia e de diverse:; 
6rgtios do s·istema ·estatistico brasilelro. 

Acabou-se de impri1nir, no Servico Grtijico da Fundacao 
IBGE, aos dez dias do mes de julho de 1nil novecentos e 
sessenta e nove. 2.039 






