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VASSOURAS 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FfSICOS 

Area: 864 km'; altitude da sede: 416 m; temperatura media, em 
•C : 23,5; precipita.;:iio pluviometrica total: 1.308,8 mm ( 1967). 

POPULA(JAO 

54.339 habitantes (estimativa em 1.• de julho de 1968); den
sidade demografica: 63 habitantes par quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

69 estabelecimentos industriais, 8 atacadistas, 350 vareiistas e 
370 de presta.;:ii.o de servi.;:os; 2.364 im6veis rurais (!BRA); 5 
agencias bancarias e 1 da Caixa Economica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

108 unidades escolares de ensino primario comum, 13 de ensino 
media; 2 bibliotecas, 3 livrarias, 1 ;ornal, 4 cinemas; 1 museu; 
2 associa.;:oes culturais e 9 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS 

136 logradouros (11 pra.;:as), 1.842 predios, 1.717 liga.;:oes ezetricas 
domiciliares, 430 aparelhos telejonicos; 10 hoteis, 1 pensao, 18 

restaurantes, 133 bares e botequins. 

ASSISTP.NCIA MEDICA 

1 hospitaL com 198 leitos, 5 postos de saude; 10 medicos, 12 
dentistas, 9 jarmaceuticos, 40 auxiliares de enjermagem; 9 
farmacias. 

VEtcULOS REGISTRADOS 

(na PrejeiJtura Municipal em 1968) - 356 autom6veis e iipe~, 

37 6nibus e micro-6nibus, 312 caminhoes, 196 camionetas e 29 
veiculos niio especiticados. 

OR(JAMENTO MUNICIPAL PARA 1968 

( mil/tares de cruzeiros novas) - receita prevista: 700,0; renda 
tribu ! aria: 239,2; despesa jixada: 700,0. 

REPRESENTA(JAO POLITICA 

17 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

A PENETRAgi\o no territorio do atual Municipio de 
Vassouras efetuou-se atraves de duas regi6es: a 
que se estende das margens do Paraibuna e do 
Paraiba e vai subindo ate a serra da Viuva e a da 
Sacra Familia do caminho Novo do Tingua, em 
cujo extrema, proximo da margem direita do Parai
ba, se erigiu a Vila, depois Cidade de vassouras. 

Conforme tradigao corrente, a primeira penetra
giio foi feita por Garcia Rodrigues Pais· Leme, o 
qual abriu o Caminho Novo das Minas e fixou resi
dencia na margem esquerda do Paraiba, em local 
situado entre aquela margem e a direita do Parai
buna; dai, ele e seus sucessores, entre os quais o 
sargento-mor Bernardo Soares Proenga, prossegui
ram na construgao do caminho que ligaria Minas 
com a Cidade do Rio de Janeiro (aberto ou con
cluido entre 1700 e 1725) . 

0 primitivo nome da regiao circunvizinha a 
referida estrada era o de Caminho Novo de Minas, 
como atestam os autos de concessiio de sesmarias; 
a proporgiio que os povoadores se estabeleciam, no
vas toponimos, de ambito restrito, foram surgindo : 
Cabaru (tambem Caburu e depois Cavaru), Pau 
Grande, Roga do Alferes, Pati do Alferes, Tingua, 
Couto, Marcos da Costa, etc . 

Nos primeiros nucleos populacionais estabele
ceram-se "rogas de mantimentos" e plantag6es de 
cana-de-agucar, que precederam a cultura do cafe 
e a criagiio de porcos para o preparo de carnes 
salgadas, transportadas pelo Caminho Novo para as 
freguesias do Pilar e de Iguagu. 

Na regiao de Uba, mais tarde Pati e Andrade 
Pinto, tiveram rogas e engenhos de cana Jose Ro
drigues da Cruze Joao Rodrigues Pereira de Almeida, 
seu sobrinho, agraciado com o titulo de Bariio de 
Uba . 

Foram concedidas sesmarias a Marcos da Costa 
Fonseca Castelo Branco e AntOnio Vaz Gago, res
pectivamente, em 1708 e em 1709. 

A "Raga do Alferes", que pertenceu ao portugues 
Leonardo Cardoso da Silva, confinava com outras 
suas terras dos "Patis". A ele sucederam Jose Fran
cisco Xavier e Antonio Luis Machado; nas terras 
deste se erigiria a sede da Vila de Pati do Alferes, 
criada por Alvara de 4 de setembro de 1820. 

No outro ponto de penetragao - a regiao que 
seria denominada Sacra Familia do Caminho Novo 
do Tingua - comegaram, tambem, a estabelecer-se 
situag6es agricolas ao sui da Roga do Alferes . Ai 
se criou, para "Pasto espiritual" dos sesmeiros, pelo 
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Alvara Regio de 12 de janeiro de 1755, a vigararia 
colada, na ja instalada freguesia, pelo Bispo D. Frei 
Antonio do Desterro. 

Fixaram-se novos sesmeiros : Antonio Pinto Gui
marlies (1756) , Miguel da Costa Maia (1785) e 
outros . 

Dentre as familias de fazendeiros da zona pati
ense, destacam-se a de Francisco Gomes Ribeiro 
(oriunda da de Inacio de Souza Werneck) e a de 
Antonio Ribeiro de Avelar . 

Aldeados os indios coroados que habitavam o 
sertlio entre os rios Paraiba e Preto, na aldeia de 
N. s.a da Gloria CValenc;a) , e abertas as comuni
cac;6es entre as terras mineiras situadas na margem 
esquerda do rio Preto, comec;aram os tropeiros a 
transitar pelo mesmo sertlio para a margem esquer
da do Paraiba, alcanc;ando o local que, ao tempo 
da construc;ao da via ferrea D . Pedro II, se deno
minava Desengano . 

Dai atravessavam o Paraiba, na altura do rio 
das Mortes (proximo da atual estac;ao de Barao 
de Vassouras) ; acompanhando o curso deste, fixa
ram um ponto de passagem em busca da estrada 
que ia de Sacra Familia para o Tingua: a varzea de 
Luis Homem de Azevedo e Francisco Rodrigues Al
ves, que se tocnou conhecida por "Sesmaria de Vas
souras e Rio Bonito'' e onde seria criada a Vila de 
Vassouras (Decreto de 15 de janeiro de 1833), na 
freguesia de Sacra Familia do Tingua, sendo extinta 
a vila de Pati do Alferes. Nessa epoca e em anos 

Chafariz Monumental. Pr. Barao do Campo Belo. 
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posteriores foram fazendeiros na regrao Francisco 
Jose Teixeira Leite (agraciado com o titulo de Barao 
de Vassouras) ; seus irmaos, filhos do Barao de 
Itambe; Manoel Jacinto Nogueira da Gama, mais 
tarde Conde de Baependi; Jose Clemente Pereira; 
os Corrt~ia e Castro (Bar6es do Tingua e de Campo 
Bela); Pereira de Faro (Barao do Rio Bonito), entre 
ootros. · 

Contribuiu, tambem, para o devassamento do 
territ6rio o elemento negro, nao propriamente como 
descobridor ou explorador, mas como trabalhador 
rural utilizado pelos sesmeiros nos servic;os da la
voura (a populac;ao escrava da regiao, ao tempo 
em que Vassouras possuia uma das maiores lavouras 
de cafe, chegou a atingir 20 . 000 pessoas) . 

0 ponto de partida do povoamento das atuais 
sedes distritais foi , sem duvida, o "pouso" ou o 
"rancho'' dos viajantes e tropeiros, bern como as 
capelas que se construiam para o culto cat6lico. 

Os possuidores de terras doavam areas para 
patrim6nio da capela, seu adro e urn "rossio" fron
teiro; as "faces laterais do rossio eram aforadas e 
nesses terrenos se construiam pequenas casas de 
comercio e residencias". 

Destacada foi por muito tempo a posigao de 
Vassouras como nucleo da aristocracia rural flumi
nense. "Pau Grande" e "Rocinha" for am as maiores 
propriedades agricolas do Municipio, tornando-se 
famosas pelo volume da produc;ao cafeeira. A falta 
de brac;os para a lavoura de cafe, decorrente da 
aboligao da escravatura, em 1888, ocasionou o aban
dono das terras. 0 cafe, fator preponderante do 
progresso de Vassouras, teve sua cultura abandona
da, estando atualmente quase eliminada. 

Cedo, porem, verificou-se a reac;ao contra os 
fat6res negativos, passando o Municipio a cuidar 
de pequenas lavouras, principalmente das de horta
ligas e cereais, desenvolvendo a pecuaria e a indus
tria . 

V ultos Ilustres 

ENTRE os vassourenses ja falecidos destacam-se: 
Joaquim Osorio Duque Estrada - Jornalista e 

literato, nascido em 1870 em Pati do Alferes. Ba
charel em letras pelo Colegio Pedro II. Exercen 
os cargos de secretario da legagao brasileira no Pa
raguai e de redator do Correia da Manha. Publicou 
Flora de Maio (versos, 1902); Gioconda de Gabriel 
d'Annunzio (tradugao, 1907); Nor;oes elementares 
de gramatica portuguesa 0908) ; Thesouro poetico 
brasileiro (Coletanea das melhores poesias nacionais, 
1730-1900), 1913; Noticias Militares (1913) . Au tor da 
letra do Hino Nacional Brasileiro. 
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Alvaro Alvim - (1863-1928) . Diplomou-se em 
Medicina pela Faculdade da Bahia em 1887. Em 1896 
seguiu para a Franc;a a fim de especializar-se em Fi
sica Medica. Depois do regresso, instalou moderno 
consult6rio de fisioterapia no Rio de Janeiro, com 
os aparelhos que trouxera da Europa . Lidando com 
raios-X e radium sem meios de protec;ao, terminou 
sendo vitima desses agentes, vindo a falecer depois 
de grandes sofrimentos . 

F ormafao Administrati va e J udiciaria 

PoR Decreta de 15 de janeiro de 1833, a vila de Pati 
do Alferes foi extinta, erigindo-se, em seu lugar, a 
de Vassouras com sede na povoac;ao de mesmo nome, 
que recebeu foros de cidade em virtude da Lei pro
vincial n .0 961, de 29 de setembro de 1857. 

A freguesia de Nossa Senhora da Conceic;ao da 
Vila de Vassouras fora criada por f6rc;a da Lei pro
vincial n.0 108, de 23 de dezembro de 1837. 

Na divisao administrativa de 1911, o Municipio 
figurava com os distritos de Vassouras (sede) , Pati 
do Alferes, Pati (atual Andrade Pinto), Ferreiros, 
Sacra Familia do Tingua, Rodeio (posteriormente 
Engenheiro Paulo de Frontin), Belem (mais tarde 
Taireta) e Comercio (atual Sebastiao de Lacerda). 

A Lei n.0 2 . 180, de 16 de novembro de 1927, 
acrescentou-lhe o distrito de Governador Portela e 
a de n .0 1. 055, de 31 de dezembro de 1943, os de 
Miguel Pereira e A velar. 

Vassouras comec;ou a perder territ6rio, para for 
mac;ao de novos municipios, pelas Leis: 2. 626, de 
25 de outubro de 1955, que criou o de Miguel Pereira, 
com o distrito de Governador Portela; 3. 758, de 25 
de novembro de 1958, que criou o de Engenheiro 
Paulo de Frontin, com terras do distrito homonimo 
e do de Sacra Familia do Tingua (lei anulada pela 
Resoluc;ao n.0 27, de 20 de setembro de 1962, pelo 
Senado Federal) ; 4. 226, de 8 de ag6sto de 1960, 
que desmembrou o distrito de Taireta, absorvido pe
lo recem-criado Municipio de Paracambi; 5 . 224, de 
4 de outubro de 1963, que restabeleceu o Municipio 
de Paulo de Frontin. 

Comp6e-se atualmente dos· distritos de Vas
souras (sede), Pati do Alferes, Andrade Pinto, Fer
reiros, Conrado (criado pela Lei n.0 3. 494, de 4 de 
dezembro de 1957) , Avelar e Sebastiao Lacerda. 

E: sede de Comarca desde 13 de abril de 1835, 
por f6rc;a de Lei n.0 14. 

Pres tam assistencia profissional, 10 advogados. 
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ASPECTOS FlSICOS 

VAssouRAS e municipio integrante da zona fisiogra
fica de Rezende. Seus 864 quilometros quadrados 
sao limitados pelos municipios de Valenc;a, Rio das 
Flores, Paraiba do Sui, Petr6polis, Miguel Pereira, 
Nova Iguagu, Paracambi, Mendes, Barra do Pirai e 
Engenheiro Paulo de Frontin. 

A sede municipal, a 416 metros de altitude, tern 
posigao determinada pelas coordenadas geograficas 
de 220 24' 01" de latitude Sui e 43° 40' 03" de 
longitude W. Gr . Dista 79 quilometros, em linha 
reta, rumo NO. de Niter6i. 

0 territ6rio e bastante acidentado, destacando
-se como principais elevag6es as serras de Cruz das 
Almas e Alto da Conceigao. Municipio de excelente 
clima, tern temperatura media de 23,50C. A preci
pitagao pluviometrica totalizou 1.308,8 mm, em 196'7. 

Para o rio Paraiba do Sui, divisa natural de 
Vassouras com os municipios de Valenga, Barra do 
Pirai e Rio das Flores, vertem varios rios e ribeir6es: 
Uba, Concordia, Pocinho e outros . 

Entre as quedas dagua merecem referencia as 
de Manga Larga, em Pati do Alferes, do Saito, no 
ribeirao do mesmo nome, e Sumidouro. 

Trecho da Rua Caetano Furquim 



Instituto Dr. Joaquim Teixeira Leite 

Como riqueza mineral cumpre destacar a taba
tinga, utilizada na fabricagao de tijolos, telhas e 
manilhas, bern assim o feldspato, ainda inexplorado . 

0 eucalipto e a principal riqueza vegetal, com 
reservas no horto florestal de Avelar, de onde se 
extrai madeira para dormentes. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

PoR ocasiao do VII Recenseamento Geral, em 1960, 
a populagao de Vassouras era de 46. 341 habitantes, 
sendo o 4.0 municipio, em populagao, de sua zona 
fisiografica . 

A zona rural, com 33.195 habitantes, abrigava 
71 ,6% dos efetivos demograficos. 

A cidade cresceu em 31,6% entre os dais ultimos 
recenseamen tos, acusando populagao de 6. 546 ha
bitantes . Entre OS nucleos urbanos, apresentaram 
maior desenvolvimento os de Andrade Pinto . ... 
(92,6 % ), Taireta (43,8 % ) e Pati do Alferes (34,1 % ) . 

0 Laborat6rio de Estatistica do IBE estimou a 
populagao de Vassouras em 54 .339 habitantes, em 
1.0 de julho de 1968, apesar de ter sofrido desmem
bramento depois do Censo de 1960. A densidade 
demografica, que era, em 1960, de 49 habitantes por 
quil6metro quadrado, passou para 63. 

Em 1967, foram registrados 1.526 nascimentos, 
dos quais 1 . 049 nascidos vivos, 537 6bitos (77 nati
mortos) e 240 casamentos . 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

As PRINCIPAlS atividades econ6micas sao a agro
pecuaria e as de industrias de transformagao. 0 ca
dastro rural do !BRA abrangia, no Municipio, ate 
15 de ag6sto de 1968, 2. 435 propriedades. 

Agricultura 

A PRINCIPAL lavoura de Vassouras e a do tomate , 
que utilizou 1. 500 ha em 1965, 1. 900 em 1966 e 2. 000 
em 1967. No primeiro ana, produziram-se 72.000 t , 
nos do is seguin tes 94. 560 t e 98. 500 t, respectiva
mente, correspondendo a 96,9'%, 95,7 % e 97,2 % do 
valor total dos produtos agricolas . 

A produgao agricola de 1965 foi avaliada em 
NCr$ 7,4 milh6es, a de 1966 em 11,9 milh6es, e a de 
1967 em 25,3 milh6es, resultantes do cultivo de 
2 . 463 ha, 3. 664 ha e 3. 723 ha, respectivamente . 

o tomate, principalmente, e alguns outros pro
dutos sao exportados. 

50 

PRODUCAO DE TOMATE .. 
1965167 

1965 1966 1967 

D VASSOURAS I IIIi~ ESTAOO 
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Na pauta agricola de 1967, figuram ainda mi
lho, arroz, feijib, batata (doce e inglesa), alho, ce
bola, mandioca, amendoim, cafe e banana, alem de 
diversas outras frutas. 

A horticultura, cujos produtos tambem sao ex
portados, contribui com parte nao desprezivel para 
a economia agricola. Em 1966, os legumes e horta
ligas renderam 43,7 t, no valor de NCr$ 4,6 milh6es. 

0 Censo Agricola de 1960 registrou 1.053 esta
belecimentos, com areas que somavam 63 .157 hec
tares, dos quais 9 . 954 destinados a la vouras. 

As atividades agropecuarias, naquela ocasiao, 
ocupavam 5. 890 pessoas, que eram auxiliadas no 
trabalho agricola por 41 tratores e 437 arados. 

0 servigo de extensao rural da ACAR-RJ man
tern no Municipio urn Escrit6rio Local, subordinado 
ao Regional de Barra do Pirai . 

Ha, tambEim, urn posto agropecuario do Ministe
rio da Agricultura em Avelar, e tres agronomos as
sistem tecnicamente aos lavradores locals. 

Pecuaria 

EM 1967, as principals espee1es de gado totalizavam 
51. 265 cabegas, avaliadas em NCr$ 7,8 milh6es. Des
tacavam-se os bovinos, com 41. 855 cabegas, que cor
respondiam a 92,7 % do valor, seguidos dos suinos, 
com 5.905 cabegas e 4,0%. Havia, ainda, 1.950 eqi.ii
nos, 750 muares e reduzidos efetivos de ovinos, ca
prinos e asininos. A produgao de leite elevou-se a 
15.480 mil litros, no valor de NCr$ 3,1 milh6es. 

0 plantel avicola compunha-se de 150.000 gali
naceos (2 .000 perus) e 3.500 palmipedes, valendo 
NCr$ 567,5 milhares. A produgao de ovos foi cal
culada em 650 mil duzias, no valor de NCr$ 520,0 
milhares . 

0 mel e a cera de abelha, com 18 e 7 t, contri
buiram com NCr$ 25,2 e NCr$ 8,4 milhares, respec
tivamente. 

Vassouras concorre aos premios das exposigoes 
agropecuarias realizadas em Barra do Pirai . 

Ha 4 veterinarios no exercicio da profissao. 

Industria 

HAVIA, em 1965, 4 nucleos de industrias extrativas 
de produtos minerals e 65 industrias de transfor
magao . 

0 montante da produgao industrial elevou-se a 
NCr$ 3,2 milh6es . Achavam-se em atividade 652 
operarios . A Cia. Textil Sao Luis, industria local 
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Vista panorii.mica da 

Cidade 

mais importante, mantinha 248 openirios. 0 genero 
de produtos alimentares se compunha de 37 esta
belecimentos com 100 operarios, e o de minerais nao 
metalicos, de 13 estabelecimentos, com 255 operarios. 

Em 1967, eram em numero de 24 os estabeleci
mentos industriais que ocupavam 5 ou mais pessoas . 

Por ocasiao do Censo Industrial de 1960, foram 
cadastrados 63 estabelecimentos das industrias de 
transforma~ao que utilizaram 1.522 cv de for~a mo
triz e ocuparam 520 openirios, em media mensal. 
A prodw;:ao foi calculada em NCr$ 203,9 milhares. 
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Abate de Reses 

EM 1967, foram abatidos, para consumo local, 1. 808, 
bovinos e 3. 702 suinos, que renderam 506,4 tonela
das de produtos diversos, no valor de NCr$ 1. 145,7 
milhares. Avulta, quanta ao valor, a carne verde de 
bovina, com peso de 263,0 toneladas e 64,3% do valor 
total. Seguem-se a carne verde de suino, com 58,9 t 
e 13,4%, a salsicharia a granel, com 34,6 t e 8,1%, e 
toucinho fresco e salgado, com 77,3 t e 9,0%. Aos 
5,2 % restantes do valor correspondiam 11 outros 
produtos. 
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Comercio e Bancos 

A PRAQA de Vassouras e formada por 8 estabeleci
mentos atacadistas e 350 varejistas, alem de 5agem
cias bancarias e 1 da Caixa Economica Federal. 

Em 1968, funcionavam agencias dos bancos de 
Credito Real de Minas Gerais, do Estado (antigo 
Agricola de Cantagalo) e 3 do Predial do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1967, eram, em milhares de cru
zeiros novas: caixa, em moeda corrente, b0,5; em
prestimos em contas correntes, 0,2; titulos descon
tados, 568,8; depositos a vista e a curta ;;>razo, 998,3; 
e depositos a prazo, 56,3. 

0 Municipio exporta tecidos, produtos agricolas, 
laticinios, gada em pe, tijolos e dolomita beneficia
da, para os Estados de Siio Paulo, Guanabara, Mi
nas Gerais e as cidades fluminenses de Petr6polis, 
Tres Rios, Paraiba do Sul, Barra do Pirai, Barra 
Mansa, Volta Redonda, Teresopolis, Nova Iguagu e 
Mendes. 

Prestafao de Ser·vifos 

ENTRE os 370 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos cadastrados em 1967, figuravam 133 bares e 
botequins, 15 atelieres de costura, 15 barbearias, 12 
oficinas de consertos de autom6veis, 12 postos de 
gasolina, 10 hoteis (6 com agua corrente nos quar
tos e apartamentos), 1 pensao, 18 restaurantes, 7 
cabeleireiros, 7 lavanderias e 6 laboratories farma
ceuticos. 

Transportes 

VASsouRAs e servida por 2 ferrovias: central do Bra
sil e Leopoldina. 

As ligagoes rodoviarias sao asseguradas pela 
estrada federal BR-116 e por 8 rodovias estaduais 
RJ-4, RJ-17, RJ-117, RJ-118, RJ-119, RJ-120, RJ-133 
e RJ-135, alem de diversas estradas municipais. 

Viajando-se 3 horas e 15 minutes, chega-se a 
Niter6i, de onibus . Para Brasilia-DF, sao gastas 26 
horas e 30 minutes. 

Para Barra do Pirai, o tempo de viagem e de 30 
minutes, em rodovia federal; Miguel Pereira, 50 
minutes, em estrada de rodagem, ou 1 hora e 10 
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minutos por ferrovia; Nova Iguagu, 1 hora e 50 
minutos em rodovia ou 2 horas e 45 minutos por 
ferrovia; Paraiba do Sul, 55 minutos em rodovia 
federal ou 2 horas e 15 minutos por ferrovia; Pe
tr6polis, 2 horas em rodovia ou 4 horas de estrada 
de ferro; Rio das Flores, 55 minutos em rodovia ou 
1 hora e 15 minutos, por ferrovia; Valenga, 1 hora 
e 15 minutos em rodovia ou 55 minutos pela estrada 
de ferro; Engenheiro Paulo de Frontin, 55 minutos 
em rodovia; Itaguai, 1 hora e 40 minutos em rodo
via. 

0 Municipio e servido por 2 linhas urbanas de 
onibus, 4 interdistritais e 17 intermunicipais . 

... ONVENc;:0ES 

ROOOVIA FEDERAL -
RODOVIA ESTAOUAL _ 

FERR OVIA 

P/RIO DE JANEIRO 

Em 1.0 de janeiro de 1968, achavam-se em tni
fego, registrados no Municipio, 356 autom6veis e 
jipes, 312 caminh6es, 196 camionetas, 37 onibus e 
micro-onibus e 29 veiculos nao especificados. 

Comunicafoes 

A ECT mantem 7 agencias em Vassouras, das quais 
5 postais e 2 postais-telegraficas e a Rede Ferrovia
ria Federal, 14 agencias telegraficas. Nove postos 
telefonicos da CTB, inclusive o Posto Sede da Rede, 
auxiliam as comunica.;6es. Ha 510 aparelhos tele
fonicos instalados (430 na Cidade) . 
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ASPECTOS SOCIAlS 

A cmADE de vassouras foi edificada a cerca de seis 
quil6metros da margem do Paraiba, s6bre tres con
trafortes divisores das bacias dos rios Toror6 e Bo
nito, Toror6 e Pedreira e deste com o Madruga. Co
mo quase t6das as cidades brasileiras, sua constru
~ao nao obedeceu a urn plano urbanistico. 

Em 31 de dezembro de 1966, existiam 136 logra
douros publicos, entre os quais 115 ruas, 11 pra~as , 
5 avenidas e 5 outros nao especificados. Desses lo
gradouros, 55 eram pavimentados, 40 arborizados e 
88 possuiam iluminac;ao publica. 

Contavam-se 1. 842 predios, sen do 1. 513 bene
ficiados pela rede de abastecimento dagua. 

A energia eletrica e fornecida por usina da Rio 
Light, havendo 1. 717 ligac;6es domiciliares (volta
gem de 110). 

Assistencia Medico-Hospitalar 

0 HOSPITAL Eufrasia Teixeira Leite, da Santa casa 
de Misericordia, disp6e de 198 leitos, dos quais 28 

Posto de Saude Estadual 
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pertencem a maternidade. Em final de constru~ao, 
o Hospital do Servi~o de Assistencia Social Evange
lica, com 40 leitos . 

A assistencia medico-sanitaria e prestada par 
urn p6sto e urn subposto de saude, estaduais, urn 
p6sto do SAMDU, urn de assistencia medica do INPS 
e outro do Departamento de Endemias Rurais, os 
tres (lltimos federais. 

Exercem suas profiss6es no Municipio 10 medi
cos, 12 dentistas, 9 farmaceuticos e 40 auxiliares de 
enfermagem . A disposi~ao da popula~ao existem 9 
farmacias . 

Religiao 

o cuLTO cat6lico disp6e de 2 igrejas matrizes, ambas 
sob a invoca~ao de Nossa Senhora da Concei~ao: 
a de vassouras e a de Pati do Alferes ; 2 igrejas: a 
de Nossa Senhora do Rosario e a de Santo Antonio, 
alem de 3 capelas . 

Os protestantes contam com 3 igrejas: Assem
bleia de Deus, Batista e Congressional de·Vassouras. 

Os espiritas possuem o Centro Jesus, Maria e 
Jose e o Grupo .Espirita Antonio de Padua . 

lgreja Matriz de N. s.a da Concei~;ao 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Emina P1'ima1'ia 

SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, o indice de esco
laridade no Municipio era de 72,5%, sendo de notar 
que o do Pais era de 66,1 %. 

A populagao infantil estava assim distribuida: 

SITUAQAO 

Municipio ... .. . ... . .. . .. . .. . 
Areas urbana e suburbana 1 
Area rural. .... .. .. . ... . . 

CRlANQAS RECENSEADAS 

De 7 a 14 anos 
De 0 a 14 l-----,---

anos 

17 159 
5 261 

11 898 

To tal 

8 380 
2 611 
5 769 

Fre~lientam 
escola 

----
6072 
2 487 
3 585 

Ravia 268 profess6res regentes de classes e 33 
nao regentes. Dos regentes, 104 eram normalistas 
(100 do sexo feminino) e 164 nao normalistas (156 
do sexo feminino) . Dos nao regentes, 32 eram do 
sexo feminino. 

A populagao em idade escolar dispunha, em 1967, 
de 108 unidades de ensino primario comum, nas 
quais lecionavam 246 profess6res. Matricularam-se, 
no inicio do ano letivo de 1968, 7 . 778 alunos. 

Ensina Media 

0 ENSINO medio em 1967 contava com 8 estabeleci
mentos, nos quais funcionavam 13 unidades esco
lares onde lecionavam 100 profess6res. Matricula
ram-se 1.395 alunos, em 1968. 

Os estabelecimentos eram: Instituto Dr . Joa
quim Teixeira Leite e Instituto dos Santos Anjos 
com ginasial e normal; Pati do Alferes, Alvaro 
Alvim e Alberto Brandao, com ginasial; Colegio 
de Vassouras e Ginasio Jose Eulalia de Andrade, 
com ginasial e tecnico de contabilidade, alem do 
Instituto Dr. Joaquim Teixeira Leite, do SENAI 
(cursos de mecanica e ajustagem de autom6veis) . 

Bens T ambadas 

AcHAM-sE sob jurisdigao do Patrim6nio Hi:;t6rico e 
Artistico Nacional a Fraga Barao de campo Bela 
e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceigao, in-
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elusive ruas marginais; Fraga Sebastiao de Lacerda, 
Rua Barao de Massambani, Fraga Cristiano Correa 
e castro e Cemiterio da conceigao . Citam-se, ainda, 
a Casa e Chacara da Hera, inclusive seus perten
ces, antiga residencia de Dona Eufrasia Teixeira 
Leite, tran.sformada em museu, sob a guarda e con
servagiio das freiras do Colegio Regina Coeli . 

Outms Aspectos 

VAssouRAs possui a Biblioteca Mauricio de Lacerda, 
mantida pel a Frefeitura Municipal, com 9. 940 vo
lumes, e a Biblioteca da Sociedade Musical Recreio 
Vassourense, com 1. 575. 

Ha 2 associag6es culturais e 9 esportivo-recrea
tivas, 4 cinemas, com 1.349 lugares: Cineteatro Cen
tenario, Carvalho, Sao Jose e Conrado 

0 Correia de Vassouras circula quinzenalmente 
com tiragem anual de 11 . 000 exemplares. 

A cidade oferece ainda aos moradores e turistas 
3 livrarias e 1 museu. 

T URIS.MO 

A EXCELENCIA do clima tornou Vassouras conhecida 
e recomendada como estagao de repouso ou cura, 
assim como as localidades de Fati do Alferes, Fer
reiros e outras. 

Cine Centenario, Ginasio Alvaro Alvim. 



Pahicio Barao do Amparo 

No verao, intensifica-se o movimento de turistas. 
Sao apreciados pelos veranistas: a Pedra de Santa 
Cruz, na Fazenda da Cachoeira, o Parque das Man
gueiras, o Sitio dos Palmares, o dos Pinheiros, a 
Fazenda do Pocinho e, no centro da cidade, a Pra<;:a 
Barao de Campo Bela, onde esta localizado o "Cha
fariz Monumental" . 

Sao tambem dignas de menc;ao: 

Casa da Camara e Cadeia (hoje Prefeitura e 
Camara Municipal) ; construc;ao inlciada em 1850 
e terminada em 1874. 

Chacara da Hera (1830), residencia semi-rural 
do Dr. Joaquim Teixeira Leite, passou par morte 
deste para sua filha, Dona Eufrasia Teixeira Leite, 
que a legou para museu. 

Residencia do Barao do Ribeirao e do Visconde 
de Canantiia - 1860 (atual edificio do Forum) . Le
gada a Bernardino Rodrigues de Avelar, Visconde 
de Cananeia por seu pai, o Barao do Ribeirao. 

Residencia do Dr. Caetano Furquim de Almeida 
(1859): e hoje o Colegio dos Santos Anjos. 

Casa do Barao do Itambe (1848) - pertenceu 
inicialmente a Jose Joaquim Botelho, sendo adqui
rida em 1849 pelo Barao. 

Casa do Barao do Tingua, Pedro Correa e Cas
tro (1852) atual Santa Casa de Misericordia. 

Solar de Francisco Jose Teixeira e Souza (1869), 
genro do Barao do Itambe. 

Casa do Barao de Vassouras (1834), Francisco 
Jose de Teixeira Leite. Em uma de suas salas foi 
assinado o contrato para a constru<;:ao da Estrada 
de Ferro Central do Brasil. 
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Matriz da Nossa Senhora da Conceigiio - Ini
ciada sua construgao antes de 1829, foi concluida 
apenas em 1846. Suas paredes internas sao decora
das a ouro. 

Ha, no Municipio, alem do Chafariz D. Pedro 
II, datado de 1848, diversos bustos, placas, estatuas 
e o Monumento do Centenario. 

I-l os pedagem 

VAssouRAS dispunha, em 1967, dos seguintes meios 
de hospedagem para turistas: Hotel Mara, com 9 
apartamentos e 12 quartos; Hotel Quindim, em Pati 
do Alferes, com 8 apartamentos e 17 quartos; Hotel 
Americana, com 6 apartamentos e 15 quartos; Hotel 
Santa Teresa, com 7 quartos; Hotel Lea Maria, em 
Pati do Alferes, com 9 quartos; e urn outro hotel, 
tambem em Pati do Alferes, na rua Dr. Leopolda, 
com 5 quartos. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ENTRE outras repartig6es ja citadas, acham-se se
diadas em Vassouras as exatorias federal e estadual. 
Observat6rio Magnetico, In.spetoria de Ensino e 
Agencia de Estatistica, 6rgao de coleta da Fundagao 
IBGE. 

FinanfaS Publicas 

A UmJ\o arrecadou no Municipio, em 1967, NCr$ 1,8 
milhao, o Estado NCr$ 624,8 milhares e o Municipio 
NCr$ 554,7 milhares. A despesa municipal, no mes
mo exercicio, alcangou NCr$ 580,5 milhares. 

A Coletoria Federal arrecada tambem nos mu
nicipios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Fran
tin e, a partir de junho de 1968, de Miguel Pereira. 
Nos distritos de Pati do Alferes e Avelar, a coleta 
estadual e feita atraves do Municipio de Miguel 
Pereira. 

0 on;amento municipal para 1968 previa recei
ta de NCr$ 700,0 milhares e fixava igual despesa, 
sendo a renda tributaria de NCr$ 239,2 milhares. 

Representafao Politica 

0 LEGISLATivo· local e compos to de 17 vereadores. 
Havia 12.500 eleitores inscritos em setembro de 1968. 
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FONTES 

As injormacoes divulgadas neste trabalho toram, em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estatlstica de Vassouras, 
Miguel Gomes de Abreu . 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta9ao 
municipal do IBE, da 1.4 ed{9ao da Monograjia, de Marcos Vi
nlcius da Rocha, e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 
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