
PORTO REAL 
 
 

A origem do município de Porto Real encontra-se ligada à de 
Resende, município ao qual pertencia até 1997, como distrito industrial. 
A abertura do território onde se localizam Resende, Itatiaia e Porto Real 
ocorreu em conseqüência do ciclo do ouro, nos séculos XVII e XVIII, 
realizada pelos bandeirantes e aventureiros que se interiorizavam em 
busca das Minas Gerais. 

A colonização definitiva, porém, só se efetivou em 1744, com a 
chegada dos lavradores que se estabeleceram na margem esquerda do 
Paraíba do Sul, em área próxima à atual localidade de Agulhas Negras. 
Esse núcleo originou a criação do município, em 1749, com sede no 
arraial de Campo Alegre. 

A povoação prosperou regularmente, embora no período imperial 
tenha havido grande surto econômico na região, quando o café passou a 
ser cultivado em extensas áreas do território municipal. 

Em virtude do extraordinário desenvolvimento de sua economia, a 
freguesia de Campo Alegre foi elevada à categoria de vila em 1801, 
recebendo a denominação de Resende, e, em 1848, galgou à categoria 
de cidade. 

É difícil encontrar qualquer menção de Porto Real nos 
apontamentos históricos da vila de Resende. A referência encontrada é 
sobre um local conhecido como Minhocal que, em 1800, havia sido 
adquirido por um certo .ajudante. de nome José de Souza Marques. Por 
volta de 1822, herdeiros desse senhor entraram numa disputa sobre as 
linhas divisórias de suas terras com terceiros. Solicitada a interferência 
de D. Pedro I, este deu ganho de causa aos herdeiros que, em 
agradecimento doaram ao soberano uma grande porção dessas terras. 

A mansão do Conde Wilson abrigava a Família Real nos períodos 
de veraneio, quando esta chegava de Petrópolis. A viagem era feita de 
trem até o povoado de Floriano, depois subia-se de barco o Rio Paraíba 
do Sul até a mansão, e o desembarque ocorria em um pequeno porto às 
margens do rio. Devido à existência deste porto e à presença do 
Imperador na região, surgiu o nome de Porto Real. 

O imperador D. Pedro II, por sua vez, passou a utilizar o Porto 
Real como ponto de parada e descanso durante suas viagens. Tinha 
duas casas construídas para seu conforto e um pequeno balneário para 
seu uso. 

As terras que hoje pertencem a Porto Real tiveram sua colonização 
iniciada no final do século XIX, em princípios de 1875, quando chegaram 
ao Brasil, a convite de D. Pedro II, os primeiros imigrantes italianos, 



vindos das cidades de Novi di Modena e Concordia Sulla Secchia, 
província de Modena. 

Os italianos, de origem católica, trouxeram para o Brasil a imagem 
de Nossa Senhora das Dores (Madonna Adolarata), que se tornou a 
padroeira do município. 

A principal atividade econômica da época da colonização era a 
agricultura, tendo como principal produto a cana-de-açúcar. Para 
beneficiar a cana produzida, foi construída uma usina açucareira, que foi 
a primeira indústria de Porto Real e ponto de partida para sua história 
industrial. Durante a entressafra, a mão-de-obra ficava ociosa, e foi 
para aproveitá-la que se  
instalou, na açucareira, uma fábrica de refrigerantes, hoje conhecida 
como Companhia Fluminense de Refrigerantes, uma das maiores 
fábricas de bebidas do Estado a concessionária da The Coca-Cola 
Company. 

A colônia continuou crescendo, tornando-se Porto Real o distrito 
mais importante do município de Resende. Surgiu então a necessidade 
de uma autonomia político-administrativa, que deu origem ao 
movimento pró-emancipação. Em 5 de outubro de 1995, foi realizado 
um plebiscito. A população foi às urnas e decidiu pela emancipação do 
município. 
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Região de Governo – Médio Paraíba 
Origem - Resende 
Legislação de Criação - Lei Estadual nº 2494 de 28/12/1995 
Instalação - 1/1/1997 
Aniversário – 5/11 
Distância da Capital - 123,2km 
Destaques – Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores (1910), Sítio 
Paraíba (1874), Ruínas de Porto Real (1800), Rio Paraíba do Sul. 
*Turisrio 


