
NOVA FRIBURGO 
 
 

Foi o Rei D. João VI que, ao autorizar o 
estabelecimento de uma colônia de suíços neste "vasto 
Reino do Brasil", em 1818, deu seu próprio nome à 
paróquia que se criava e que passou a chamar-se São 
João Baptista de Nova Friburgo. 

A vila de Nova Friburgo foi criada em 1820, com 
a instalação de 260 famílias suíças nas áreas próximas 
à confluência dos Rios Cônego com Santo Antônio e 
margem direita do Rio Bengala, onde hoje se localiza a 

Praça Getúlio Vargas. Em 1824, o contingente populacional foi reforçado 
com imigrantes alemães, que se dispersaram em direção a Cantagalo. 
Os colonos alemães implantaram as primeiras indústrias, que se 
expandiram e transformaram a cidade em importante centro de têxteis 
e vestuário. O cultivo do café, principal riqueza no início da colonização, 
trouxe a ferrovia à região em 1873. 

Outros forasteiros, italianos, espanhóis, libaneses, japoneses e 
uma legião sem conta de migrantes brasileiros foram atraídos para Nova 
Friburgo. 

Os municípios da Região Serrana desenvolveram-se apoiados 
basicamente em atividades rurais, como cafeicultura e pecuária leiteira, 
o que conferiu a Nova Friburgo, centro urbano mais desenvolvido, a 
função de pólo comercial e prestador de serviços, inclusive no âmbito da 
educação e da saúde. 

Nova Friburgo foi elevada à categoria de cidade em 1890 e vem 
somando funções de centro industrial, área turística e zona de produção 
rural, o que lhe permite assumir papel de pólo regional. 

 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Geral de Planejamento 
Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
In www.cide.rj.gov.br/cidinho 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Região de Governo – Serrana 
Origem - Cantagalo 
Legislação de Criação - Alvará de 3/1/1820 
Instalação - 17/4/1820 
Aniversário – 16/5 
Distância da Capital - 97, 9km 
Destaques* – Colégio Anchieta, Conjunto da Antiga Estação 
Ferroviária de Riograndina, Sede da Legião Brasileira de Assistência, 
Faculdade de Odontologia, Cúria Metropolitana, Escola Estadual 
Ribeiro de Almeida, Biblioteca de Nova Friburgo, Antiga residência do 
Barão de Nova Friburgo, Colégio Nossa Senhora das Dores, Prefeitura 
Municipal de Nova Friburgo, Estação Ferroviária da Leopoldina 
Railway, Capela de Santo Antônio, Catedral Metropolitana de São 
João Batista, Sanatório Naval, Câmara Municipal, Serra do Mar e Mata 
Atlântica, Cão Sentado e Parque de Furnas do Catete, Encontro dos 
Rios Lumiar e Serramar, Festival da Cerveja, Festival de Inverno. 
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Nova Friburgo 


