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COLE9AO DE MONOGRAFIAS N .o 528 

sAo 
VICENTE 

SAO PAULO · j 
A SPECTOS FiSICOS I 

• Area: 131 Inn' ; a ltitud e d a sede: 4,5 m; I 
tem,peraturas en~ °C: nuixima, 37; mi-
ni?na . 17 : precipitactio pluv io?nCtrica · 
anual: 1.960 mm (1 971 ) . 

POPULA9 Ji0 
" 116.625 h abitantes (Censo D emogrd.ftco 

de 1970) ; d ensidade demogTd[ica: 890,27 
habitantes par quilometm quadrado. 

A SPECTO S ECON6MICOS 
., 182 estabelecimentos industTiais, 5 d o 

comercio atacadista, 1.396 do varejista, 
2 mistos e 727 de presta9iio d e serviqos . 
17 im6veis TUrais (INCRA); 9 agencias 
banctirias e 2 de Caixas Econ6rnicas 
(federal e estadual). 

ASPECTOS CULTURAIS 
e 52 unidades escolares d e ensino pri

mdrio comum,, 18 do ensino supletivo, 
16 estabe lecimentos de ensino media; 
2 bibtiotecas, 1 joTna l ; 4 cinemas e 
1 teat?·o ; 1 associa.-; tio cuLtural e 15 es
portivo -recreativas. 

ASPECTOS URBANOS 
., 500 nws, 44 av enidas, 44 pra9as, 

43.452 predios, 33 .262 ligaq6es eletTicas 
domiciliaTes, 5.125 tacos de ilumirw9iio 
pUblica, 4.000 aparelhos telejonicos ; 
8 hoteis, 17 p ens6es, 30 restaurantes, 
613 bares e botequins. 

A SS!STENCIA Mf~DICA 
e 2 hospitais com 165 leitos, 1 centro de 

saude, 2 pmnt os - socorros; 19 medicos, 
23 dentistas, 16 jarmaceuticos, 12 en
j enneiros no exercicio da projissdo; 
31 jannacias e cl mgarias. 

VEWULOS 

• 

FINAN9 AS 

R egistmdos na 
cipal em 1970: 
jipes , 213 6nibus, 
camionetas e 424 

Prejeitum Muni-
2 .854 autom6veis e 
977 caminh 6es, 300 
outros veiculos . 

e Or9amento Municipal para 1972 ( mi
lh6es de cruzeiros) - receita prevista : 
2~ ,0; Tenda tributaria : 16,4; despesa 
jtxada: 23,0. 

REPRESENTA9AO POLiTICA 
• 15 vereadores. 
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P o1·t o das Naus 

ASPECTOS HIST6RICOS 
SKo VICENTE, o primeiro municipio brasileiro em 
ordem de antiguidade e, durante 177 anos Capital 
dos paulistas, e oficialmente considerado como CE
LULA MATER DA NACIONALIDADE e Cidade Mo
numento da Hist6ria Patri a por forc;a do disposto em 
at o do Governo Federal, sancionando lei do Congres
so Nacional. 

0 inicio 

DESDE 1501, as costas brasileiras represen tar am meta 
de expedi;;6es, oficiais ou nao, e parece fora de du
vida que Sao Vicente mereceu a preferencia dos 
aventureiros do mar, piratas ou conquistadores. Em
bora nao se disponha de indicac;ao certa quanta a 
data do descobrimento e nome dos pioneiros, Fran
cisco Martins dos Santos, em sua Hist6ria de Santos, 
afirma que "Sao Vicente e nome que ja aparece 
assinalado desde 1502, 1503, 1506 e 1508 nos mapas 
da epoca, como ilha, porto e povoado, sob varias de
nomina;;6es tais como San Uicentio, Sanbicento, San 
Vicenzo e San Vicento". 

Segundo Afonso de E. Taunay, "ja antes de 
1532, Sao Vicente era ponto de nossa costa assi
nalado nos map as par uma t orre a beiramar". 0 local 
seria entao conhecido par Tumiaru, nome que , como 
corruptela do vocabulo indigena turiw;u (turi = 
= fogo; ac;u = grande), indicava ser o local assina
lado por uma fogueira que , a guisa de farol, deveria 
avisar os barcos da aproximac;ao do porto, de acordo 
com o costume da epoca. 

Para Francisco Martins dos Santos, entre os es
trangeiros que se estabeleceram em Sao Vicente, 
antes da chegada de Martim Afonso, contam-se o 
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' ·sao Vicente! Reliquia do passado, 
escrinio onde o Brasil retem,. guarda 
do o berro, em que, conjiante, se 
embalou - com ct tua alma, que o 
jubilo devassn! pulsa tambem o co
r arao da Rarn, que te d eve a grande 
za que alcant;ou !" 

( Aristeu Bulh6es, da Academia 
Santista de L etras) 

"bacharel" Gon <; alo da Costa, Duarte Perez, mestre 
Cosme Fernandes, Pero Capico, Melchior Ramirez , 
Henrique Montes, Francisco Chaves, Aleixo Garcia e 
Joao Ramalho . 

Alem de outros elementos que tiveram relagao 
com o porto e o primitivo povoado, citam-se D. Ro
drigo de Acuna e Rui Mosch era , chefe de urn grupo 
espanhol que, afugentado do Rio da Prata pelos 
indios Querendins, acabou fixando-se em Iguape. 

A Capitania de Siio Vicente 
Drvmmo o Brasil em Capitanias Hereditarias, 
D. Joao III concedeu a Martim Afonso de Sousa, 
Senhor de Alcoendre e de Tagarro e Alcaide-Mor em 
Rio Maior, fidalgo de alta linhagem e autor de feitos 
her6icos, cern leguas de costa, para nelas fundar uma 
ou mais Capitanias, com a faculdade de sec iona-las 
em sesmarias e doa-Jas as pessoas que com ele 
viessem. 

Em 3 de dezembro de 1530, partiu de Lisboa a 
primeira expedi<;ao colonizadora, comandada por 
Martim Afonso de Sousa, compondo-se a armada do 
galeao Sao Vicente, da nau Sao Miguel e da.s cara
velas Princesa e Rosa, todas devidamente equipadas 
e armadas. Alem de centenas de povoadores e arti
fices e das tropas de ocupagao, embarcaram Pero 
Lopes de Sousa, irmao de Martim Afonso e outros 
fidalgos da Casa Real. 

"A nobreza com que Martim Afonso povoou Sao 
Vicente -- escreve Azevedo Marques - foi mais nu
merosa e mais distinta do que m esmo sup6em os 
que dela descendem". 
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Segundo Alfredo Ellis Jr. , em seu Resumo da 
Hist6ria de Sao Paulo, citando a Frei Gaspar , teriam 
sido estes os primeiros povoadores de Sao Vicente : 
Pero de G6is da Silveira; Luis de G6is da Silveira; 
Cipiao de G6is, filho do antecedente; Gabriel de G6is, 
todos fidalgos, este irmao de Pero e Luis de G6is ; 
Isabel Leitao, Domingos Leitao, tio do precedente, 
Cavaleiro Fidalgo, casado com Cecilia de G6is; 
Diogo Rodrigues; Antao de Leme, fidalgo madeiren
se, descendente de Joao Gongalves Zarco ; Pero 
Leme, filho do anterior e natural de Funchal, t am
bern fid algo; Leonor de Leme, filha do precedente ; 
Bras Esteves, tambem de Funchal ; Jose Adorno ; 
Francisco Adorno; Paulo Dias Adorno, que mais 
tarde se passou para a Bahia, onde casou com a 
filh a de Caramuru; Catarina Monteiro, Crist6vao 
Monteiro, J eronimo Leitao: Rui Pinto, Francisco 
Pinto; Baltasar Borges; Antonio Adorno ; Antonio de 
Oliveira, fidalgo, segundo lugar-ten ente do Dona 
tirio Bras Cubas: Crist6vao de Aguiar Altero ; An
tonio Rodrigues de Almeida, tambem Cavaleiro Fi
dalgo; Joao Pires Cubas, pai de Bras Cubas; Fran
cisco Nunes Cubas; Antonio Cubas: Gongalo Nunes 
Cubas, estes tres irmaos de Bras Cubas; Jorge Pires , 
Pedro Colago, Jorge Ferreira; Antonio Proenga, Pedro 
Figueiredo e outros. 

A esquadra de Martim Afonso , depois de haver 
escalado em varios nontos da costa brasileira e des
cido ate o Rio da Pi·ata, de onde regressou , fundeou 
n a Baia de Sao Vicente em 1532 , a 22 de janeiro, dia 
de Sao Vicente. 

A Administra~iio de Martim Afonso 
0 POVOADOR Martim Afonso mandou edificar igrej a , 
casa do conselho, estaleiro, fortim, cadeia e demais 
predios indispenss,veis aos servigos da administragao , 
casas necessarias a habitagao dos colonos, alem de 
urn engenho de agucar - o primeiro do Brasil. 

A pedra do Itarare servia de "marco de divisa" 
entre a Capitania de Martim Afonso e a de seu 
irmao, Pero Lopes. A conselho de Antonio Rodrigues, 
o Donatario mandou construir outro fortim n a 
Ponta de Santo Amaro, junto a Barra de Bertioga. 

Os Tamoios passaram a demonstrar hostilidade e 
teriam ido a luta se nao fosse a intervengao de Joao 
Ramalho, que veio da Borda do Campo, com seu 
sogro Tibiriga, em missao pacificadora. 

Acalmados os indigenas, tratou Martim Afonso 
de nomear juizes do povo, escrivaes, meirinhos, almo
taceis e outros servidores publicos. 

Tendo organizado o primeiro nucleo hist6rico 
fundado no Brasil , Martim Afonso, em 1533, regres
sou a Portugal, deixando como seu "loco-tenente", a 
pedido de sua esposa, o grande Gongalo Monteiro, vi
gario da colonia. 
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lnvas6es 
FuGrNno do Prata, o espanhol Rui Moschera, com 
grande nu.mero de aventureiros, em nau armada, de
sembarcou em Iguape. Gon<;alo Monteiro intimou-os 
a partir . Nao sendo obedecido, atacou-os, mas foi 
derrotado . Animado pelo sucesso, o corsario caiu 
sabre Sao Vicente, saqueando o porto , pilhando os 
armazens e carregando o que pode. Ana Pimentel , 
esposa de Martim Afonso , resolveu nomear o Ca
pitao-mor Antonio de Oliveira para substituir Gon
galo Monteiro na administragao da colonia. 

Par volta de 1542, o mar devorou a praia e se
pultou sob suas aguas a Matriz, a Casa do Conselho, 
a cadeia, os estaleiros e inumeras residencias. A Vila 
foi reconstruida pouco adiante. 

Marco da junda<;tio da Cidade 



Os indios, aproveitando a ausencia dos homens 
que haviam partido em socorro do Rio de Janeiro, 
entao recentemente fundado, atacaram S.io Vicente 
de surpresa, devastaram as fazendas e benfeitorias 
e, na retirada, levaram consigo quatro mulheres. 
Pouco tempo depois, novo ataque, desta vez repelido, 
sendo recuperadas as mulheres anteriormente rap
tadas. 

Embora sob ameaga de ataques indigenas, os 
vicentinos, par duas vezes (1567 e 1580) , sairam em 
socorro do Rio de Janeiro, ameagado de invasao 
pelos franceses. Tao bern se portaram nessas pelej as 
que mereceram palavras de profunda reconheci 
mento do Governador Mem de Sa . 

Em dezembro de 1591, Sao Vicente foi incen
diada pelo pirata ingles Thomaz Cavendish, em re 
presalia pelo insucesso de seu comandado Cook, em 
Santos. 

Quando o almirante holandes van Spilbergen in
vadiu o porto de Santos, em 1615, mandou parte de 
sua esquadra buscar viveres em Sao Vicente. 

Declinio 
ATRAfnos pela nova povoa<;ao que se fundara nos 
campos de Piratininga e pelo surto de bandeirismo 
a p6s a extin<;ao de Santo Andre da Borda do Campo, 
os vicentinos come<;aram a abandonar a capital do 
feudo de Martim Afonso. 

Com a fundagao de Sao Paulo, esse declinio se 
acentuou. Deixando de ser cabe<;a da Capitania, 
desde 1624, em beneficia de Itanhaem, em consequen
cia de questoes entre os herdeiros de Martim Afonso, 
S§.o Vicente voltou a obter o titulo em 1679. Poucos 
anos depois, entretan to , Sao Paulo era escolhida para 
sede do governo. 

A paralisa<;ao se fez sentir ate o seculo XIX. 

Ressurgimento 
A BELEZA paisagistica de Sao Vicente suas praias, 
seu clima ·e seu passado hist6rico favoreceram nova 
fase de desenvolvimento. :E, atualmente, estancia 
balnearia das mais procuradas. 

Com o objetivo de preservar fontes autenticas 
de nossa Hist6ria, o Patrim6nio Hist6rico e Artistico 
Nacional tombou remanescentes da Vila Colonial de 
Sao Vicente, erigida em Monumento Nacional pela 
Lei n. 0 1.618-A, de 1952, particularmente a Igreja 
Matriz , compreendendo as obras de talha e as ima
gens antigas. 

Em 1965, o Presidente da Republica sancionou 
Lei do Congresso Nacional, que concede o titulo de 
Cidade Monumento da Hist6ria Patria a Cidade de 
Sao Vicente. 

6 



Prejeitura Municipal 

Formaqiio Administrativa 
0 MUNICiPIO foi cri.ado em 22 de janeiro de 1532, 
em virtude da Carta Regia de 20 de novembro de 
1530. Em 22 de mar<;o de 1681 deixou de ser cabec;a 
da antiga Capitania. Segundo outra fonte, o Muni 
cipio teria sido criado por Carta Rf'·g ia de 29 de ou
tubro de 1700 . 

A Lei municipal n° 31, de 31 de dezembro de 
1895, elevou a sede municipal a categoria de cidade. 

De conformidade com as divis6es administra
tivas do Brasil, referentes aos anos de 1911 e 1933 e 
divis6es territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-
1937, com o quadro anexo ao Decreta-lei estadual 
n ° 9.073, de 31- 3-1 938 eo quadro territorial 
fixado pelo Decreta estadual n.o 9.775 , de 30-11 -1 938, 
para vigorar no qiiinqiienio 1939-1943 , o Municipio 
de Sao Vicente se constituia de um s6 di.strito, do 
mesmo nome. 

Em virtude do Decreta-lei estadual n.0 14.334, de 
30 de novembro de 1944, que fixou o quadro da Di
visao territorial, judiciario-administrativa do Es
tado, vigente em 1945-1948, o Municipio perdeu parte 
do territ6rio, transferida para o distrito de Pare
Jheiros, do Municipio de Sao Paulo. 

No qiiinqiienio 1949-1953, segundo Lei esta
dual n ° 233 , de 24 de dezembro de 1948, passa a 
ccmpor-se de 2 distritos: Sao Vicente e Solemar, 
este criado com territ6rio desmembrado do primeiro. 
Essa divisao foi confirmada pela Lei n.0 2.456, de 
30 de dezembro de 1953, que estabeleceu o quadro 
administrativo para vigorar no periodo de 1954-1958. 

A Lei n° 8.092 , de 28 de fevereiro de 1964, criou 
o Municipio de Praia Grande, com parte do distrito 
de Sao Vicente e a totalidade do de Solemar. Desde 
entao, o Municipio de Sao Vicente possui apenas o 
distrito do mesmo nome. 

Formaqiio Judiciaria 
Slio VICENTE e sede de Comarca de 3.a entrftncia, 
com jurisdigao sabre o Municipio de Praia Grande. 

Ha tres varas, com os respectivos juizes e promo
teres . 0 movimento for ense comporta atuac;ao de 
33 advogados residente.s e 80 de outras comarcas. 
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ASPECTOS FiSICO$ 

FrGURANDO entre os 10 municipios que integram a 
MicrorregHio da Baixada Santista, Sao Vicente 
possui area de 131 quil6metros quadrados (4,0% da 
area total da Microrregii'io), confinante com os mu
nicipios de Santos, Cubatao, Sao Bernardo, Sao 
Paulo, Itanhaem, Mongagua e Pra ia Grande, e com 
o oceano Atliintico . 

A sede municipal, a 4,5 metros de altitude, dista 
51 quil6metros, em linha reta, da Capital do Estado. 
Sua posigao geografica e determinada pelas com·de
nadas de 23°58'00" de la titude Sul e 46°22'00" de 
longitude W. Gr. 

En tre os acidentes fisicos destacam-se: a 
Baia de Sao Vicente ; a de Santos; o Mar Pequeno ; 
a Serra do Mar (divisa com os municipio.s de Cuba
tao, Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Itanhaem, 
Mongagua e Praia Grande); os morros dos Barbo
sas (onde se acha localizado o r eservat6rio de 
abastecimento de agua da Cidade), Iraipe, Xixova, 
Japui , Frade, Cutupe, Voturua e Mae Maria; 
o Fico Itaipu ; os rios Bugres, Piassabugu (fonte de 
recursos pesqueiros) , Branco, Cachet a , Emidio, Cruz, 
Cobras, Cubatao, Cubatao de Cima, Pil6es, Branco 
de Cima , Acarail de Cima, Acarau de Baixo , Tapua, 
Santana, Guaramar e Pombeva; os c6rregos Divisa 
e Mae Maria; a Enseada de Ita ipu ; a Barra 
de San tos; a de Sao Vicente; o Ribeirao Cagegas; 
a Cachoeira Itu ; o Canal Barreiros; a Ilha de Sao 
Vicente; a Porchat; a Saponim ; a Ponta de Itaipu, 
as praias de Ita rare, Paranapua, Sao Vicente e 
Quitanduva. 0 clima e temperado: a temperatura 
oscila en tre a maxima de 39°C e minima de 17°C ; 
em 1970, a precipitag.'io pluviometrica chegou a 
2.540 mm. Chove normalmente de dezembro a margo. 

As ma tas da Serra do Mar sao ricas em caga e 
aves. 

Pmia de Itamn! e Ilh a Porcha t 



ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
SEGUNDO o mais recen te Cen so Demografico, contava 
Sao Vicente 117.856 p essoas em 1° de setembro de 
1970, o que correspondia a 17,4% da populagao total 
da Microrregiao, n a qual se colocou em 2.0 lugar 
(precedido a pen as pelo de Santos) e em 17.o em 
todo o Estado (571 municipios recenseados). 

A seguir, discriminagao dos ultimos resultados 
censi t arios: 

POPGLAC' AO m:m::-.:SF.ADA 

A\ OS \ (imcro·; r~Ltil·o s 

(o/c) :\ (m10ros absoi•Jtos 

l irbJ.na Hurd 

tn-10. 17 294 12 983 4 31 1 75, l 24,9 

1050. 31 68-1 28 080 3 604 83,6 11,4. 

1960 . . 77 203 76 44 5 763 99,0 1,0 

1970 . J 17 856 117 202 f>M 99,5 0, 5 

• POPULA~A.O RECENSEADA 

Mi l ha bit ant e s 

12 0 -,--------------~-

6 0 ·+-----------1 

1940 19 50 196 0 1970 
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' 

Observa-se o gradativo crescimento da popu
lagao urban a em detrimento da rura l, conseqiiencia 
do desenvolvimento ind ustrial, do incremento do tu
r ismo e, sobretuclo , da impropriedade do solo para a 
lavoura e pecuaria . 

A popula <;ao residente somava 116.625 pessoas, 
assim distribuida, seg undo o domicilio: 

SITUAQAO DO POPULAQAO llESIDENTE 

DO.MrCiLIO 
Total Homens Mulhcrcs 

TOTAL 116 625 58 288 58 327 

q uadro urbano 116 075 57 991 58 084 

Quadro rural. . 5.50 307 2-±3 

Verifica-se equilibria entre populagao masculina 
e femin ina, nao chegando a diferenga (25 mulheres) 
a expressar al terag.io percen tual na distribuigao 
segundo o sexo (feminino: 50,0% ; m asculino: 
50,0% ) . 

A Cidade, com 116.075 h abitantes, registrou urn 
crescimento de 57,8 %, em confronto com os resul
tados do Censo anterior (1960). Na r elagao dos maio
res centros urbanos do Estado , ocupa o 15° lugar. 

A densidade demografica subiu de 244 h abitan
tes par qui16metro quadrado (Censo de 1960) para 
890,27 hab. / km" (Censo de 1970) , sendo bern superior 
a da Microrregiao (202,72 h ab ./km') . 

Conta ram-se 43 .452 domicilios em todo o Mu
nicipio correspondendo a cerca de 3 moradores, em 
media , par unida de (2,7) . Pa ra a Cidade, exclusiva
m ente, o numero de domicilios era de 25 .590, e a 
m edia d e moradores se elevava par a 4,5 par uni
da cle. 

ASPECTOS ECONoMICOS 

ATIVIDADES industriais constituem as bases da eco
nomia do Municipio, e entre elas as que se referem 
as industrias de minerais nao m eta licos, de produtos 
quimicos e de extragao de pedra e a reia. 
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Industria 
EM 1959, existi am 127 estabelecimentos, entre os 
quais 8 extrat ivistas. As atividades industri ais 
ocuparam 1.232 pessoas, elevando-se a cerca de 
Cr$ 44,0 milh6es o valor da p rodugao, conforme 
tabela discrimina tiva; 

:\Gl\IE-
RO DE 

PESSOAL 
YALOR DA 

ESTA- PJWDUC.~O 
CLAS:4ES E BELECI- OCUPADO DE 1969 

C l~NEROS DE ME~TOS 
JNDUSTJUAS 

:\tiffiCI'OS I C1 
Em 3 1-1~ - 1 960 absolutos 1o sohre 

!Cr~ 1 000) o total 

indtistrias Extrativas de 
Produtos Minerals . 248 4 936 11,2 

lndtistrias de Trar.sfor · 
ma~ao ... 119 984 39 012 88,8 
jiJinerais nao mcbilicos G 366 16 483 37,5 
Mctlltirgica .. 3 14 191 0,4 
Madeira . . 9 44 740 1,7 
Quimica .. 3 ]59 11 941 27,2 
\'estw\rio, cal<;ado e 
artcfatos de tec idos. 6 21 3-±3 0,8 
Produtos alimentarcs. 70 172 5 512 12,6 
Editori al c gr<if ica 6 35 675 1,5 
Outras indl1strias (1). 7 173 3 133 7,1 

TOTAL GERAL . 127 1 232 43 954 100,0 

(1) Em "outras indu s t ri as" acl1am -se incluidos 2 estabele
cimentos do gen era de m obiliario , 1 de cou ros e peles e produ
tos sim ilares, 2 de produtos de perfum a ria, sab6es e velas e 
2 d e prod utos de m ateria p!astica. 

JN DLJST.,R IAS 
Va lor d o p rod u~ a o - 19 6 9 
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Como se observa, no que tange ao pessoal ocupa
do destacaram-se as industrias de minerais nao me
talicos, quer em numeros absolutos (366 pessoas 
ocupadas), quer relativos (61 pessoas ocupadas, em 
media, por estabelecimento). Relativamente ao pes
seal por estabelecimento, seguia-se a industria qui
mica (53 pessoas, em media) , ao passo que a de pro
dutos alimentares, com 172 empregados e 79 esta
belecimentos, nao ocupava 3 pessoas por unidade. 

Com vistas ao valor da prodU<;ao, destacaram-se 
as seguintes estabelecimentos : 

Industrias Reunidas Vidrobras Ltda. (vidro im
pressa) , Fertiplan S/ A Adubos e Inseticidas, Car
damone & Cia. (couros) , Concre tex Engenharia 
Industria e Comercio S/ A., Pedreira Santa Tereza 
Ltda. , 0. Ribeiro & Cia. Ltda., Pedreira do Horta Ltda., 
Pedreira Santa Luzia Ltda. , Minera<;ao Atli'mtica 
Ltda. (areia quartzosa) , Metal Quimica Tumia
ru S/ A (produtos quimicos), Pedreira Itapoa, Serra
ria Sao Vicente, Industria e Comercio de Sabao Sao 
Judas Tadeu, Industria e Comercio de Pedras 
"Onap" Ltda. , Cal<;ados Sao Vicente Ltda., Irmaos 
Yamauti Ltda. (fabrica de gelo), Crus tamar S/ A 
Exp. Ind. (camar6es e peixes) , Estiveda - Im
permeabilizantes Plasticos Ltda. (impermeabilizan
tes) , Avicola Princesa, Mario Diegues (impressos) , 
Agostinho G. Malho (impressos) , Jose Nunes Botica 
(esquadrias metalicasl, Torrefa<;ao e Moagem de 
Cafe Monumento, Santos Jornal Ltda. (impressos) , 
Rainha da Divisa Ltda. (fabrico de pao) , Editora 
Brasileira de Artes Graficas Ltda. , Avicola Tres 
Pastorinhas, Panificadora Nossa Senhora dos Mi
lagres, Panificadora Martins Fan tes L tda., A vicola 
Mar e Perala, Panificadora Continental Ltda. , Pa
daria Marrocos Ltda., Irmaos Figueiredo Ltda., Pa
nificadora Flamengo Ltda., Panificadora Chic Ltda ., 
Avicola Tia Maria, Avicola Canta Galo, Panificado
ra Esplanada, Avicola da Sogra Ltda., Luiz Politi 
(esquadrias de madeira), entre outras. 

Pesca 
A coLONIA Andre Rebou<;as, prefixo Z-4, reunia 715 
pescadores (701 brasileiros), em 1971 . 0 equipamento 
compreendia 145 embarca<;6es (130 canoas e 15 bates 
a motor), com capacidade de 55 toneladas ; 120 redes 
de espera; 29 currais e 21 espinheis. 
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A produgao de pescado, naquele ano, elevou-se a 
110,9 toneladas, no valor de Cr$ 51 ,4 m ilh a res, con
fo rme discr iminagao a seguir: 

ESP8ClES 

Tainha .. 
Pcrati 
C'amar:1o 
;lbnjuba . 
C: uai\· ira .. 
Bagrc. 
Ostra .. 
l\1arisco. 
R' . •. Jl'l . . 

Pcscada bran ca .. 
Carat inga .. 
Espa:la . . 
Robalo . . 
Pescada amarcbt .. 

Ot:tras. 

TO TAL. 

Abate de Aves 

Quantidadc 
(t) 

100 

100 

:30 
70 

40 

40 

7 

9 
G 

8 
10 

3 

2 

12 

444 

PRODu('AO 

Val or 

Absn lu to 
(Cr$ I 000) 

so 
70 

45 
39 
23 
22 
13 

9 
8 

6 
6 
G 
5 
-l 

8 

349 

]{eiativo 
(~) 

22,0 

20,0 

J':l,'l 
1 !,3 

.~ .o 

6,3 

3,7 
Q --, ·J 

2,1 

!,8 

I ,7 

1,7 

1,-1 

1,3 

2,4 

100,0 

EM 1969, o aba te de aves ch egou a 232 .298 cabegas, 
e a produgao de 383,5 toneladas atingiu o valor de 
Cr$ 1.063 ,9 milh a res . As 360,4 t de carne fresca re 
presentaram 94,0% desse valor, sendo os 6,0% res
tantes correspondentes a 23,1 t de m iudos frescos . 

C onstruqiio 
EM 1970, fo ram expedidas 390 licen gas para cons
trugao assim distribuidas: 

Casas r esidencia is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
Casas r esidencia is com loj as . . . . . . . 8 
Aptos. exclusivam ente residen cia is . . . 9 
Aptos. res . com loj as e; ou escrit6rios 9 

Lojas . . . . . . . . . . . . . 11 
Out ros . . . . . . 8 
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A area total a ser edificada media 55 .108 m2, dos 
quais 42.022 para fins residenciais. A area total 
dos terrenos era de 103.782 m". Os projetos apro
vados previam a constru<;ao de 1.031 dormit6rios e 
165 vagas para autom6veis, sendo or<;ados em 
Cr$ 12,4 milh6es . 

Quanta ao numero de paviment::; s, 326 licenc;as 
referiam-se a construc:;6es de 1 pavimento, 55 de 2, 
4 de 3, e 5 de 4 a 9 pavimentos; 368 licenc;as eram 
para construc;6es em alvenaria, 21 em concreto e 1 
de madeira. 

Quanta as licenc;as de "habite-se", em numero 
de 1.234, obedeceram a seguin te distribuic;ao: 

Casas residenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
Casas residenciais com loj as . . . . . . 2 
Aptos. exclusivamente residenciais . . . 4 
Aptos. res. c/ lojas e/ ou escrit6rios 4 
Lojas ..... .................... 7 
Armazens gerais, trapiches e depositos 3 

Elevava-se a 48.469 m~ a area total das edifi-
cac;6es ( 40.030 para residenciais) e a 54.264 m~ a 
area global dos terrenos. 0 numero de dormit6rios 
atingia o total de 996 e o de vagas para autom6veis, 
168. 

Das licenc;as de "habite-se", 173 referiam-se a 
predios de 1 pavimento, 56 de 2, 2 de 3, 2 de 10 a 19 
e 1 de 20 e mai.s pavimentos. Dessas construc;6es, 
223 eram de alvenaria e 11 de concreto. 

Alem das constru c;6es novas, foram concedidas 
30 licenc;as para ampliac;ao, para uma area total de 
1.909 m~ 0.342 m~ para fins residenciais). 

Exercendo atividade n o municipio, 20 engenhei-
ros . 

Agricultura 
As ATIVIDADES agricolas de carater economico redu
ziam-se ao cultivo .da banana; em 1969, em 143 ha, 
colheram-se cerca de 239 mil cachos, avaliados em 
Cr$ 717,2 milhares. 

0 cadastre levantado pelo INCRA, em 1970, regis
trou apenas 17 im6veis rurais. 

Comercio 
CoM os sEus 1.396 estabelecimen tos do comercio va
rejista, 5 do atacadista, 2 do misto e duas coopera 
tivas de consumo funcionando em 1972, a praga de 
Sao Vicente m antinha ativo intercambio com ou
tras, particularmente dos Estados do Paran a (venda 
de adubosj, do Rio de J aneiro e Sao Paulo. No exte
rior, com os Estados Unidos, Noruega, Israel e Re
publica Federativa Alema. 

A tabela a seguir indica as principais merca 
dorias exportadas e os pontos de destino: 
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;viERCADORTA 
EXPOJ1TA DA 

Ar!ubos granulados e 
tados . . 

Yidro impressa .. 

Cromo .. 

Outros* 

TOTAL 

fo.sfa-

DES'lT\0 

]J]{, SP c RJ 

SP, RJ e PH 

SP, JU 

SP , HJ 

VALOH 

Absoluto I 
(Cr$ 1 000) 

23 77G 

18 286 

2 660 

1 291 

46 013 

ll€1ativo 
(o/c) 

5!,7 

39,7 

.5,8 

2,8 

100,0 

En1 ''outros" incluem-se res pas , c Zoreto cle ctilcio, ata
nados, residuos cle couro, sol'1t.-;6es para baterias e residuos 
di -rersos . 

A importa c;ao do exterior esta discriminada no 
quadro que segue : 

:YIERCADORIA 
Ii'>'IPOJ1TADA* 

Sulfa to de am6nio .. 

PHOCE
DJS:'\CJA 

USA 

(Ioreto ck potassio "standard" USA, D.FA, Israel 

D.A.P. . USA 

Ureia. USA, Noruega 

C!oreto de pot;\esio granu-
lado . . USA, RFA 

Super triplo. USA 

TO TAL. . 

DADF \ALOR 
QUAl': TI- 1 , 

(t) (Cr$ 1 000) 

35 422 3 773 

16 200 2 617 

4 934 1 603 

5 828 1 495 

•1 3-10 838 

1 036 248 

67 760 10 574 

Prod utos desti n a d os a F ER TIP LAN 8 / A - Adubos e 
I nseticidas . 

Em 1971 atraves da Capital do Estado e do 
Porto de Santos, o Municipio recebeu generos ali
menticios no valor de Cr$ 587,9 milh6es. 

Prestac;iio de Servic;os 
ENTRE os estabelecimentos de prestac;ao de servic;os, 
contavam-se 8 hoteis, 17 pens6es, 4 boates, 30 res
taurantes, 613 bares e botequins, 35 sal6es de bar
beiros e 20 de cabeleireiros . 
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Ban cos 
OPERAVAM no Municipio, em 1970, agencias dos se
guintes estabelecimentos de credito : Banco do Es
tado de Sao P aulo, Banco do Est ado do P aran a , 
Banco Comercio e Industria de Sao Paulo, Banco 
Comercio e Industria de Minas Gerais, Banco Na
cional de Sao Paulo, Banco Real. Banco Portugues 
do Brasil, Uniao de Bancos Brasileiros , Caixa Eco- J 
n6mica Federal e Caixa Economica Est adual, alem 
de 1 cooperativa de credito. 

Em 31 de dezembro de 1968, eram os seguin tes os 
saldos das principais contas ban carias (em milha 
res de cruzeiros ) : caixa - 1.557; emprestimos -
3. 906 ; depositos a vista e a curta nrazo - 10.138 · 
depositos a media prazo - 507. - , 

T ransportes 
0 ACESSO a Sao Vicente, por terra, e faci!itado pela 
BR-101 , em conexao com a SP-55, pela SP-165, Ro
dovia Cubatao-Pedro Taques, e pela Rede Ferrovia 
ria Federal - Estrada de Ferro Sorocabana, C esta
<;6es de Sao Vicente, Samarita, Mae Maria , Pai 
Matias e Engenheiro Ferraz) . 
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For aquelas rodovias Sao Vicente liga-se as ci
dades pr6ximas : 

Capit al Estadual , em 1 hora e 45 minutos ; 

Santos, via praia, em 0,30 minutos; e via ma-
tadouro, em 15 ; 

Pra ia Grande, via Ponte Pensil , em 10 minutos; 

Sao Bernardo do Campo, em 1 hora; 

Cubatao ate Santos, depois via Anchieta, em 30 
minutos; via Praia Grande, em 50; 

Com a Capital Federal a ligagao faz -se via Sao 
Paulo. 

Pela estrada de ferro pode-se alcangar a: 

Capital Estadual, via Santos, em 1 hora e 50 
minutos; via Samarita, em 3 horas e 49 minutos; 

cantos, em 15 minutos. 

Com sede em Sao Vicente, ha duas empresas de 
6nibus que m antem linhas intermunicipais, e uma 
com linh as interdistritais. Alem destas, o Municipio 
e servido tambem pela Viagao Rapido Brasil, Rapido 
Sao Paulo, Viagao Santa Rosa e Transportes Cole
tivos Santa Maria, Rapido Zefir e Ultra S/ A Trans
partes Interurbanos . 

Em 1970, achavam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 4.768 veiculos motorizados: 2.854 autom6-
veis e jipes, 213 6nibus, 977 caminh6es, 300 camio
net as e 424 ou tros veiculos . . 

Comunicafoes 
PARA as comunicag6es postais-telegr aJicas , atraves 
da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, h a 
agencia n a cida de. 

As comunicag6es telef6nicas estao a cargo da 
Companhia 'Telef6nica do Litoral Paulista, que oper a 
em conexao com a Companhia Telef6nica Brasileira, 
Companhia Telef6nica de Sao Bernardo, Servigo Te-
lef6nico Municipal Cananeia, Companhia Telef6nica 
de Itanhaem, Companhia de Telecomunicag6es do 
Estado de Sao Paulo, Companhia Telef6nica de Re
gistro e Servigo Municipal Telefonico Automatico de 
Guaruj a. 

Em 1971 havia 4.000 aparelhos telef6nicos ins
talados. 

A Sociedade Radio Cultura de Sao Vicente , pre
fixo ZYH-3, fundada em 1946, transmite regular
mente program as de radio, e OS de televisao sao ca.p
ta.dos das emissoras TV Cultura.-Canal 2, Rede Glo
be de Televisao-Canal 5, TV Record-Canal 7, TV 
Bandeirantes-Canal 13, TV Tupi-Canal 4 e TV Ga
zeta-Canal 11 , de Sao Paulo . 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizaqao 
A CIDADE se comp6e, principalmente, de 500 ruas , 44 
avenidas, 44 prac;as, 7 jardins, 4 praias e 2 parques. 
Ha 94 logradouros pavimentados, 400 com rede de 
abastecimento de agua, 50 com esgoto sanitaria e 
100 arbol'izados. Existem 5.125 focos de iluminacao 
ptJblica. -

Entre os principais logradouros, cabe destacar as 
avenidas Antonio Emerick, Pre&idente Wilson, Ma
nuel da Nobrega, Embaixador Pedro de Toledo, An
tonio Rodrigues,· Capitao-mor Aguiar, Getulio Var
gas, Newton Prado, Professor Jose Monteiro, Mon
teiro Lobato e Mota Lima; as prac;as Barao do Rio 
Branco, Joao Pessoa, Oswaldo Cruz, Bernardino de 
Campos e 1° de Maio; e as ruas Frei Gaspar, Mar
tim Afonso, Joao Ramalho, J acob Emerick, XV de 
Novembro, Padre Anchieta, 11 de Junho, Guarani, 
Visconde de Tamandare, do Colegio, Marques de 
Sao Vicente e Tenente Durval do Amaral. 

0 servic;o de agua de S.io Vicente esta a cargo 
da Cia . de Saneamento da Baixada Santista. 

Captam-se diaria mente 26 .000 m" de agua, sub
metida a tratamento pelo cloro. A rede abastece
dora m ede 450.000 m de extensao, sendo de 15.000 
metros o comprimento da adutora de Itu e de 
6. 000 m a da nova adutora do km 5. 

A rede de esgoto, tambem de responsabilidade da 
Companhia de Saneamento da Baixada Santista, 
m ede 51.289,80 m, e o lanc;amento e feito no oceano. 

0 numero de nredios cadastrados eleva-se 
(1971) a 33 .262 , dos quais 20 .289 ligados a rede de 
abastecimento de agua, 5.193 a de esgoto sanitaria. 

Quanta aos servic;os de eletricidade, de que e 
concessionaria a Companhia Light, contam-se cer
ca de 35.000 ligac;oes eletricas, n a corrente de 110 
volts e frequencia de 50/60 c/s. 

0 gas liquefeito, para utilizac;ao domestica, e 
fornecido em botij 6es, por empresas especializadas. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
HA No MUNiciPIO 2 hospitais gerais: o Sao Jose , da 
Irmandade da Santa Casa de Sao Vicente , fundado 
em 1918, com 137 leitos : dis poe de sal as de parto, 
de esterilizac;ao, pediatria, raio -X, obstetricia, orto
pedia, hidratac;ao e recuperac;ao de prematuros; de 
centros cirurgicos, gabinete dentario, banco de san
gue, farmac ia e berc;ario; e o Hospital e Maternidade 
Sao Vicente , de clinica geral, com 28 leitos . 

Ha 2 servic;os de pronto-socorro, 1 Centro de 
Saude, 2 postos de puericultura, alem de 3 farmacias 
e drogarias. Em construc;ao, o Hospital Infantil , pa
trocinado pela Operac;ao Sao Vicente, organizac;.io 
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Hospit a l Sao J ose 

de.stinada a e:xecugao de servigos comunitarios . Em 
atividade profissional 19 medicos , 23 dentistas, 16 
farmaceuticos e 13 enfermeiros. 

Assistencia Social 
A AssrsTENCIA social esta entregue a vanas insti
tuig6es, entre as quais a Associagao Protetora da In
fancia - Educandario Sao Gabriel de Nossa Senho
ra das Dores Casilo e ensino pre-primario) ; 
Centro Espirita Paulo e Est evao (ensino pro
fissional e distribuigao de gemeros e roupas) ; Centro 
Espirita Redengao (ensino primario e 1° ciclo se
cundario, distribuigao de generos e roupas) ; Creche 
Nossa Senhora de Fatima (abrigo provis6rio, ensino 
profissional, pre-primario, primario, distribuigao de 
generos alimenticios) ; Exercito da Salvagao (distri
buigao de generos alimenticios), Fraternidade Crista 
Vicentina (albergue noturno, ensino profissional, as
sistencia dentaria, distribuigao de generos alimenti
cios); Irmandade do Hospital Sao Jose - Santa 
Casa de Sao Vicente (assistencia medica com in
ternamento) ; Lar de Assistencia ao Menor (asilo) ; 
Lar Vicentino (asilo) ; Nucleo Espirita Fe em Deus 
Sand'Willie (ensino religioso , ensino profissional, dis
tribu.igao de roupas e dinheiro) ; Sociedade de Sao 
Vicente de Paulo (ambulat6rio, distribuigao de ge
neros alimenticios, medicamentos, roupas e dinhei
ro) ; Sociedade de Assist€mcia a Infancia (ambu
lat6rio, gabinete dentario, distribuigao de roupas e 
alimentos) ; Sociedade de Estudos e Trabalhos Apli 
cados-SETA (assistencia social, ensino profissional, 
ambulat6rio ) . 

20 



Religiiio 
A IGREJA cat6lica divide o territ6rio municipal em 
tres par6quias, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Se
nhora das Gra<;as e Sao Vicente Martir (matriz) 
e mantem o culto, a inda, nas capelas (5) de Nossa 
Senhora do Amparo , Cristo Rei, Sao J orge, Santa Te
rezinha e Santa Margarida. 

Os cultos protestantes disp6em de 7 igrejas 
(Adventista da Promessa, Batista Biblica, Evange
lica, Pentecostal do Brasil para Cristo , Presbite
riana, Batista e Congregacional) , de 2 sal6es da 
Congrega<;ao das Testemunh as de J eova e outros 
Templos da Assembleia de Deus e 1 da Igreja Lute
rana. 

A I greja Apost6lica Brasileira mantem um 
templo provis6rio. 

Ha 33 centros espiritas. 

lgrc jCL Matriz de Sao Vicente 

ASPECTOS CUL TURAIS 

0 NiVEL cultural de Sao Vicente e fortemente in
fluenciado pela proximidade de dais centros de 
grande desenvolvimen to - Sao Paulo e Santos . 

0 Instituto Hist6rico e Geografico, fundado em 
1960 pelo historiador Francisco Martins dos Santos, 
conta atualmente com 130 s6cios. Sua finalidade con
siste em difundir o interesse pela pesquisa hist6rica. 
com base em livros e documentos antigos da Capi
tania de Sao Vicente. 

Um grupo de estudantes mantem o Teatro Es
tudantil Martim Afonso (TEMA). Entre os espe
taculos promovidos por esse Grupo, em Sao Vicente 
e outros municipios, alguns se t em destacado pelo 
interesse do publico, que Iota o teatro . 
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Ensino Primcirio 

EM 1971, existiam 52 unidades escolares de ensino 
prim:irio geral , com 16.725 a lunos matriculados e 
369 professores. 

Ensino Supletivo 

0 ENSINO supletivo era ministra do em 18 unidades 
escolares, estando em exercicio 51 professor es. A m a 
tricula, n aquele ana, foi de 1.879 alunos. 

Ensino Medio 

SEGUNDO dados de 1971, funcionaram durante o 
ana 16 estabelecimentos de ensino media: I nstitute 
Estadual de Educac;:ao Mar tim Afonso (secundario 
1.0 e 2.0 ciclo, normal, administrac;:ao escolar) ; Cole
gio Estadual de Sao Vicente (secundario 1° e 20) ; 
Ginasio Estadual de Catiapoa (secundario 1.0 ciclo ) ; 
Ginasio Estadual Lion's Club de Sao Vicente (se 
cundario 1.0 ciclo) ; Gin:isio Estadual da Vila J ockey 
(secund:irio 1.0 ciclo) ; Ginasio Estadual Vila Sora
cabana Csecundario 1.0 ciclo ) ; Ginasio Estadual da 
Vila Valenc;:a (secundario 1.0 ciclo) ; 2° Ginasio Es
tadual de Sao Vicente (secundario 1.0 ciclo) ; 3.o Gi
n asio Esta dual de Sao Vicente (secundario 1o ciclo l : 
4° Gin:isio Estadual de Sao Vicente (secundario 1° 
ciclo) ; 5° Gin:isio Estadual de Sao Vicente (secun
da rio 1.0 ciclo) ; 6.0 Gin:isio Estadual de Sao Vicen
te (secund:irio 1.0 ciclo ); Colegio Comercial Nag6es 
Unidas (secund:irio 1.0 ciclo e Tecnico de Contabili
dadel ; Gin:isio Henrique Oswald (secundario 1.0 ci
clo) ; Institute Educacional Brasilia (secundario 1.0 

e 2° ciclos, Normal , Tecnico de Contabilidade, 
Tecnico de Administrac;:ao) ; Ita Liceu Educacional 
(secundario 1.0 e 20 ciclo , Normal, e Tecnico de 
Contabilidade) . 

No mesmo ana , as matriculas abrangeram 11 .754 
alnnos, sendo de 383 o numero de professores. 

Funcionam tres cursos de preparac;:ao musical: 
Ccnservat6rio Beethoven (piano, violao, violino e 
acordeao), Conservat6r io Sao Vicen te (piano, violao 
e acordeao) e Escola de Musica Carlo.<:; Gomes (pre
paragao musical). Nesses cursos lecionaram 19 pro
.fessores, em 1971, para urn total de 225 estudantes. 

Bibliotecas 
A BIBLIOTECA do Institute Hist6rico e Geografico de 
Sao Vicente , m ediante con venio com a Prefeitura 
Municipal de Sao Vicente, passou a contar com urn 
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acervo de 4.987 volumes, e a Ita, do Liceu Educacio
nal , perto de 1.500. 

Registraram-se, em 1971, 6.864 visitantes e 6.518 
consultas . 

Casas de Espetciculos 
CoMo estabelecimentos permanentes de divers6es, 
existem o Tea tro Jangada, com ca.pacidade para 712 
espectadores, e 4 cinemas: Petr6polis, com 930 lu
gares; Cinemar , com 884 ; Sao Jorge, com 830: e 
Maracana, com 500. 

lmprensa Peri6dica 
DES DE 1948, circula o Sao Vicente Jornal , de perio
dicidade semanal e tiragem de 16.000 exemplares. 

Associativismo 
0 INSTITUTo Hist6rico e Geografico de Sao Vicente, 
j a an teriorm ente mencionado, fundado em 1960, 
com finalicl.ade cult ura l, congrega 145 s6cios. Com 
finalidade desportivo-recreativas, h a 15 associag6es: 

Clube de Regatas Tumiaru, fundado em 1905, 
com 5.631 s6cios (o mais antigo e o de maior quadro 
social) ; Ilha Porchat Clube, fundado em 1965, conta 
com 3.950 s6cios; Jockey Club de Sao Vicente, em 
1948, com 1.750 s6cios ; Sao Vicente Ath~tico Clube, 
1928/ 1.090; Esporte Clube Reira Mar, 1938/ 950; Ciu
be Recreativo Continental, 1953/800 ; Clube Hipico 
de Santos, 1939/ 430 ; Associa<;ao Atletica Ferroviaria, 
1950/ 390; Beija-Flor Futebol Clube, 1925/ 231 ; Sao 
Paulo Futebol Clube, 1950/ 230; Santos Golf Club, 
1905/ 200 ; Sao Vicente Praia Clube, 1939/ 210; Ita
rare Pra ia Clube, 1925/ 140 ; Industrial Futebol Clu
be, 1949/ 139 ; E. C. de Malhas Pctropolis, 1965/ 58. 

Festejos Populares 
Os FESTEJos populares s.iio quase sempre de carater 
religicso. A 22 de janeiro r ealiza-se a procissao do 
padroeiro da Cidade, Sao Vicente Martir, antece
dida de celebrag6es liturgicas. Muito concorrida, 
tambem, a festa de "Corpus Christi". 

As ruas centrais sao ornamentadas , em profusao 
de cores, pelos devotos, sob a supervisao do paroco. 

Outros festejos populares sao as comemorag6es 
junin as e nata linas, com suas caracteristicas id€m
ticas as de todo o Pais. 

Quanta ao carnaval .. predominam as festas de 
salao. 
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Biquinha d e Anch ieta 

Turismo 
SrTuAno entre o Atlantica e a Serra do Mar, Sao Vi
cente proporciona, ao mesmo tempo, climas de mon
tanha e de mar. Essa localizagao privilegiada con
vida a pnitica de esportes aquaticos e do alpinismo. 
A baia e as aguas internas permitem todas a.s mo
dalidades da pesca. Na serra, a mata bem povoada 
de animais e aves, pe1·mite as cagadas de pele e 
pen a. 

A Ilha Porchat se destaca pelo verde natural das 
encostas e be!os predios de apartamentos. 

Vista da Po n t e P ens il 



Nos dias de veriio, o espetaculo do par do sol, 
vista da Ponte P en sil, a trai e seduz as visitan tes . 

Entre as p raias, destacam-se : 
Itarare, que comega n a ponta da Ilha de Urubu

que<;aba (divisa com o Municipio de San t os) e se 
estende, ao longo de quase 2.400 metros ate a Ilha 
Porch at . Nessa praia de areia limpa e aguas man
sas, esta localizado o Ocean orium, enorme tanque 
de concreto, com passarela de onde se pode acom
panhar as evolug6es de um grupo de golfinhos; 

Sao Vicente, formada pela baia do mesmo nome. 
Com uma extensao aproximada de 300 metros, desde 
o morro dos Barbosas a t e o inicio da rua Frei Ga.s
par, n a localidade conhecida por Gonzaguinha. Dis
poe de balneario , com cabinas de banhos ; 

Paranapua, no continente, localizada en tre os 
morros de Itaipu e Xixova, com cerca de 150 metros; 

Quitanduva, pequena por<;ao de praia, t ambem 
no continente , entre os m unicipios de Sao Vicente 
e Praia Grande. Local de dificil acesso, mas de 
onde se descortina m aravilhosa vista panoramica ; 

Para encurta r as noites vicentin as, boa tes como 
o Top House, na Ilha Porch at, o Pot, o Chico's e ou
tras . Muito frequentados, tambem , os r est aurantes 
danc;;antes, como o Leao de Ouro, o Ze Tereza e o 
Casarao do Lucas. 

Entre os lugares mais visitados podem ser in
dicados : 

a Biquinha de Anchieta - com agua sempre 
fri a e, ao que parece, dotada de propriedades t era 
peut icas. No ja rdim da Biquinha, pombos em quan
tidade nao r ecusam ser fotografados. 0 painel 
da Biquinha fixa um fato hist6rico - a evangeli
zac;;ao do gentio por Anchieta ; 

o Morro dos Ba1·bosas - de onde se descortina 
vista de beleza impar . Para ch egar ao cimo h a uma 
estrada particular, de facil acesso a pedestres e 
veiculos ; 

a Ponte Pensil - liga a Ilha de Sao Vicente ao 
continente por sobre o Mar Pequeno ; 

o Porto das Naus - local pitoresco e de grande 
importancia hist6rica ; 

as ruinas da Casa do Conselho, da Primeira 
Cadeia, da Antiga lgreja, da Alfandega, fontes au
tenticas de nossa Hist6ria. 
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Ha varios monumentos hist6ricos e artisticos: 
urn deles e o Marco Comemorativo da Funda<;ao de 
Sao Vicente, construido por ocasiao do 4° Centen a
rio da Colonizac;ao Afonsina; outro monumento de 
grande interesse t em como objetivo a Comemorac;ao 
do Brasil e esta localizado na Fraga 22 de J aneiro; 
teve origem em projeto de Benedito Calixto e F. 
Colpaort e foi executado por Augusto Kauschus; 
alem do Relogio de Sol, inaugurado em 22 de no
vembro de 1943 , merecem ainda citac;ao o busto 
de Bene·rlito Calixto em bronze, na Prac;a Joao Pes
sea, e o do Bara o do Rio Branco, em alvenaria e 
bronze, na Fraga do mesmo nome . 

A Igreja 1\'Iatriz de Sao Vicente, construida em 
1757, conserva a mesma forma arquitet 6nica, a des
peito da cobert ura de telhas francesas. Na parte in
terna, alguns jazigos nota veis e a placa comemora
t iva da fundagao do 1.° Colegio dos Jesuitas, erigido 
em 1554, ao !ado do morro dos Barbosas. 

Por suas proporc;6es de verdadeiro palacio, des
taca -se tambem o templo da Primeira Igreja Ba
tista de Sao Vicente, na Avenida Presidente Wilson. 

Tombados pelo Patrim6nio Hist6rico e Art istico 
Nacional, existem os Remanescentes da Vila Colo
nial de Sao Vicente, particularmente a Igreja Ma
triz, com suas obras de talha e imagens antigas. 

Na Avenid.a Salgado Filho, o Hipodromo de Sao 
Vicente, considerado, em movimento de apostas , o 
3.0 do Pais e freqiientado nao apenas por habitan
tes de Sao Vicente, mas tambem da Capital do Es
tado e municipios vizinhos . 

0 Gulf Club de Sao Vicente, situado junto aos 
bairros de Catiapoa, Santa Catarina e Jardim Nosso 
Lar , ocupa imensa a rea verde, em belo local. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS f 
POLiTICOS 

As PRINCIPAlS repartic;6es pi1blicas existentes na Ci
dade sao a Coletoria Estadual , o Posto de Fisca
lizagao Estadual, a Agencia Postal-Telegrafica, a 
Companhia de Saneamento da Ba ixada Santista, o 
Cent ro de Saude, a Superintendencia de Saneamento 
Ambiental , a Delegacia de Policia, a 102.a Circunscri-
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gao de Transito, o Destacam ento da Policia Rodo
viaria, o Escrit6rio do Departamento de Estr adas 
de Rodagem , a Agencia do INPS e a Agencia de 
Estatistica do IBE. 

Finan~as Municipais 
EM 1969, o Estado arrecadou em Sao Vicen te 
Cr$ 8,3 milh6es e a Prefeitur a Cr$ 11,0 milh6es, rea
lizando despesas no valor de Cr$ 9,9 milh6es. 

0 orgam ento municipal para 1972 previa re 
ceita de Cr$ 23 ,0 milh 6es (Cr$ 16,4 milh6es de ren
da t ributaria) e fixava igual despesa. 

Politico 
A REPRESEN TAQAO municipal se constituia de 15 ve
r eadores. 

Est avam inscritos, a t e 1971, 33.495 eleitores. 

27 



FONTES 

As INFORMAG6Es d ivulgad as neste trabalho foram , em sua 
maioria, forneci das pelo Agente de Estatistica de Sao Vicente, 
Aniloel Serpa G om es. 

Utilizados, tambem, da dos dos arquivos d e documen tagao 
municipal do IBE e de diversos 6rgaos do sistem a estatistlco 
nacional. 

ESTA publicagao faz parte da serie de m onografias municipals 
organizada pelo Departam ento de Divulgagao Estatistica do 
Instituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolu<;ao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentati va visando sintetizar, com adequada siste
matizagao, elementos esparsos em di ferentes documentos. Ocor
rem, em alguns casas, divergencias de opiniao, com uns em 
assuntos dessa n atureza, n ao sendo raros os equivocos e con
tradi<;6es verificados nas pr6prias fontes de pesquisa. For 
isso, o !BE acolheria com o m aior interesse qualquer cola
bora<;ao, especiaimente de historiadores e ge6gr afos. 
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