Caraguatatuba

cupada pelos índios Guerumimis
ou Maramomis, do grupo Tapuia,
a região de Caraguatatuba, em carta
geográfica do século XVII, era nomeada Enseada dos Guerumimis.
A origem do povoado remonta aos
anos de 1653 e 1654, – época em que
João Blau era Capitão Governador da
Capitania de Nossa Senhora de
Itanhaém – e consta que, em 3 de
janeiro de 1655, foi feita a doação de
uma sesmaria situada na Vila de Santo Antônio de Caraguatatuba. Em
1770, o Governador da Capitania de
São Paulo determinou ao comandante do destacamento da Vila de São
Sebastião que, na paragem chamada
Caraguatatuba, fossem juntados os
moradores e se procedesse o
arruamento, a construção da Casa de
Câmara, da Cadeia e dos demais
edifícios públicos necessários para
seu desenvolvimento. A igreja já existente, construída sob a invocação de
Santo Antônio, foi responsável pelo
nome inicial do povoado, Santo Antônio de Caraguatatuba, fundado em 27
de outubro de 1770.
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O povoado desenvolveu-se por
meio do comércio dos produtos do
litoral com a região das minas e o Porto
do Rio de Janeiro. Por isso, o Édito de
Lorena, que proibia o comércio dos
produtos das vilas do Litoral Norte com
o Porto do Rio de Janeiro, causou-lhe
grande estagnação. Com a abertura
dos portos brasileiros em 1808 e o fim
desse Édito, a Vila de Caraguatatuba
voltou a crescer. Também contribuiu
para seu desenvolvimento o fato de ser
passagem obrigatória no escoamento
do café do Vale do Paraíba para os
portos exportadores.
Em 16 de março de 1847, foi
elevada a freguesia no município de
São Sebastião, tornando-se vila em
20 de abril de 1857, com a designação reduzida para Caraguatatuba,
cujo significado é “enseada com altos
e baixos”.
No início do século XX, sua principal atividade era a produção e exportação de frutas, especialmente bananas, para a Europa. Hoje sua economia baseia-se, principalmente, no
turismo.
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