
PATY DO ALFERES 
 
 

Originário de Vassouras, a evolução histórica de Paty do 
Alferes acha-se ligada àquele município e à expansão da cultura cafeeira 
no vale fluminense do Rio Paraíba do Sul. 

As primeiras notícias que se tem sobre Paty do Alferes são do 
século XVII, quando o sertanista Garcia Rodrigues Paes abria caminho 
de Minas Gerais ao Rio de Janeiro e se deparou com as terras do Alferes 
Leonardo Cardoso da Silva, conhecidas na época como "Roça do 
Alferes", onde havia grande quantidade de patis, palmeiras de pequeno 
porte. Daí o nome atual. 

A penetração na área dos atuais municípios de Vassouras, Paty do 
Alferes, Miguel Pereira e Engenheiro Paulo de Frontin teve origem nas 
primeiras explorações que visavam transpor a Serra do Mar, com a 
abertura do Caminho Novo do Tinguá. Os tropeiros que subiam o Rio 
das Mortes, em direção a Sacra Família do Tinguá, fixaram o ponto de 
passagem em pequena várzea. 

A cidade teve outro nome, posteriormente freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição do Alferes, denominação da capela de 
propriedade de um outro alferes, onde foi rezada a primeira missa da 
cidade em 1739. Somente em 1820 é que foi fundada a vila de Paty do 
Alferes pelo Rei de Portugal, D. João VI. 

Em 1739, já existiam na região propriedades como a Fazenda Pau 
Grande, Fazenda Manga Larga, Fazenda do Governo e a Fazenda da 
Freguesia, onde hoje se situa a Aldeia de Arcozelo. 

As lavouras de café expandiram-se por todo o território da vila de 
Vassouras, constituindo-se em fator de progresso e acentuada 
dinamização da economia local. Esse surto de desenvolvimento motivou 
a criação da freguesia de Nossa Senhora de Vassouras, em 1837, tendo 
como sede a vila de Vassouras que, em 1857, foi transformada em 
cidade e sede do município. 

Nesse período ali viveu o líder negro de escravos Manoel Congo. 
Ele reuniu sob sua liderança escravos amotinados fugitivos de diversas 
fazendas da região. Foi preso e enforcado em 1839. 

Durante século e meio, Paty do Alferes permaneceu como simples 
distrito de Vassouras, até 1989, quando o município foi instalado. 

 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Geral de Planejamento 
Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
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Região de Governo – Centro-Sul Fluminense 
Origem - Vassouras 
Legislação de Criação- Lei Estadual nº 1254 de 15/12/1987 
Instalação - 1/1/1989 
Aniversário – 15/12 
Distância da Capital – 119km 
Destaques* – Aldeia de Arcozelo, Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição (1844), Museu da Cachaça, Caminho do Imperador (1858), 
Festa do Tomate, Festa do Doce. 
*Prefeitura Municipal de Paty do Alferes 


