
SANTA MARIA MADALENA 
 

As primeiras notícias sobre o município de Santa 
Maria Madalena referem-se à atividades de José Vicente, 
um mateiro que, à procura de escravos fugitivos, 
desbravou as matas da região, fixando-se onde hoje se 
localiza a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. 

O desbravamento da área data do início do século 
XIX. No entanto, somente em 1851, o arraial do 
Santíssimo passou à categoria de curato, mudando sua 
denominação para Santa Maria Madalena. Foi elevada à 
condição de freguesia em 1853. Acentuou-se na ocasião o 

progresso da localidade, tendo sido instalado o município em 1861, 
constituído, então, pelos territórios das freguesias de São Francisco de Paula, 
hoje Trajano de Morais, e São Sebastião do Alto. 

Com o período republicano, a vila de Santa Maria Madalena recebeu 
foros de cidade em 1890, passando a economia do município a se adaptar às 
novas condições sociais e econômicas conseqüentes da abolição da 
escravatura. 

Assim, grande parte de seu território passou a ser aproveitado pela 
pecuária, enquanto as fazendas de café substituíam o braço escravo pelo 
trabalho assalariado. No ano seguinte, em 1891, os territórios referentes a 
Trajano de Morais e São Sebastião do Alto foram 
desmembrados de Santa Maria Madalena.  

O centro urbano localiza-se num vale irrigado pelo Ribeirão do 
Santíssimo e por seus tributários. O núcleo desenvolveu-se a partir da metade 
do século XIX, em torno da estação ferroviária. 

 
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- Decreto Provisório nº 1208 de 24/10/1861 
Instalação - 8/6/1862 
Aniversário – 8/6 
Distância da Capital - 162,1 km 
Destaques* - Serra do Mar e Mata Atlântica, Pedra Dubois, Pedra do 
Desengano, Cachoeirão do Imbé, Cachoeira do Escorrega, Banda 
Euterpe Madalenense, Festa de São Jorge, Festa de São João, Festa de 
São Pedro, Fazendas Cruzeiro e Imbé e Santa Clara, produtoras de 
aguardente artesanal, artesanato mineral. 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena 



 


