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Anexo2: Resumo da tábua cronológica da ilha da Marambaia 

30 de dezembro de 1614  - Lanchas do Almirante Holandês Jória Van Spilbergen 
Ficam 10 dias ancoradas na Ilha , sendo aprendidas por 300 homens , do Sr Martins de 
Sá, que tinha engenho na Tijuca . No confronto foram mortos 22 homens das referidas 
lanchas. 

27 de Fevereiro de 1856 - O comendador fez constar no livro de registro de terra da 
Paróquia de Itacurussá : “Declaro que sou proprietário da Ilha da Marambaia , cujos 
terrenos são cultivados, compreendendo nos seus limites a restinga e o mangue de 
Guaratiba até a divisa do canal “e também são acessórias á mesma Ilha as três pequenas 
ilhas fronteiras denominada Saracura , Bernardo , Papagaio”. 

30 de Setembro de 1889  - Morre o Comendador Joaquim José de Sousa Breves , a 
fazenda entra em decadência . 

28 de Outubro de 1891  - Dona Isabel de Moraes  Breves , viuva e herdeira da Ilha , 
vende a Marambaia á Companhia Promotora de Industrias e Melhoramentos . 

17 de Novembro de 1896  - Por liquidação forçada a Companhia transferiu a 
propriedade ao Banco da República do Brasil , por noventa e cinco reis . 

01 de Maio de 1905  - A união através da Fazenda Nacional , adquire a Marambaia do 
Banco da República do Brasil . 

16 de Junho de 1908 - A Marinha do Brasil instalou na Ilha a Escola de Aprendiz de 
Marinheiros do Estado do Rio de Janeiro. 

09 de junho de 1910  - A Escola de Aprendiz de Marinheiros foi transferida para 
Campos (RJ)  

08 de Fevereiro de 1924 - A Ilha foi posta á disposição da Diretoria de Portos e Costa , 
com a finalidade de ali se instalar uma Colônia de pescadores e uma Escola  de curso 
primário e profissional de pesca . 

Dia? Mês? de 1931 – A Confederação Geral de Pescadores do Brasil fundou na Ilha a 
sede da Colônia de Pescadores  Z-23 . 

19 de Janeiro de 1933 - A Ilha passa a ser área restrita para instalação de Polígono de 
tiro do Comando de Artilharia de Costa do Exercito , continuando a Ilha sob jurisdição 
da Marinha . 

21 de Novembro de 1939 - O Presidente Getúlio Vargas dá um despacho favorável a  
doação da Ilha da Marambaia para o Abrigo Cristo Redentor , construir uma escola 
Profissional de Pesca . Contatado sobre o assunto o então Ministro da Marinha , 
Almirante Aristides  Guilhem , nos primeiros dias de abril do mesmo ano , optou 
favoravelmente pela obra . 

Dia? Mês? 1939 (segundo semestre) - Visando melhorar o nível do pescador brasileiro 
com preparo técnico , houve ampliação da Escola denominada Darci Vargas , incluindo 
ao projeto a conclusão da Capela , Clausura para as religiosas , hospital , farmácia , 
lavanderia , padaria, estaleiro, fábrica de gelo e fabrica de rede de pesca , bem como 
implantação de horticultura e pecuária para abastecimento dos operários e técnicos que 
no inicio de 1940 eram cerca de 150. 

Dia? Mês? 1940 - Passa a funcionar no local uma fabrica de Sardinha prensadas e filé 



Projeto Egbé – Territórios Negros, 2002: Relatório parcial sobre a Ilha da Marambaia 

 

de cação. 

Dia? Mês? de 1943 - Com o decreto Lei 5760 /1943 , o Presidente Getúlio Vargas , 
transfere ao patrimônio Nacional todas os bens pertencentes ao Abrigo Cristo Redentor, 
criando a Fundação do Abrigo Cristo Redentor. Conforme Certidão extraída das 
13v/20v do livro número 3 de terras os bem que  são reincorporados ao patrimônio da 
União são os que estão descritos no processo protocolizado no Ministério da Fazenda 
sob o número 35 751/70 e 1306/70 – Rj . Assim descreve o referido doc 

Dia? Mês? de 1955 - A estrutura montada na Ilha de Marambaia entra em decadência . 
Pelo Decreto de 12/02/1971 , foi autorizada a reincorporarão da Ilha á União com todos 
bens móveis e imóveis da Escola Técnica Darci Vargas da Fundação Abrigo Cristo 
Redentor. 

31 de Maio de 1971 - A Administração da Ilha retorna para ao Ministério da Marinha , 
e a mesma no mesmo ano reativa a Prefeitura Militar do campo da Marambaia . 

17 de Fevereiro de 1981 - É inaugurado o Centro de Adestramento da Ilha da 
Marambaia. 
 


