
VASSOURAS 
 
 

A penetração na área dos modernos 
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. Esse 
núcleo original foi-se expandindo gradativamente 

e elevado à categoria de vila de Vassouras em 1833. 
As lavouras de café expandiram-se por todo o território da vila, 

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 à 
vila de Vassouras que, em 1857, foi transformada em cidade e sede do 
município. 

O município sofreu drásticas alterações em seu espaço territorial 
original, com o desmembramento de Miguel Pereira, em 1955, de 
Engenheiro Paulo de Frontin, em 1958, e, mais recentemente, de Paty 
do Alferes. 

Vassouras foi o centro urbano de maior projeção no Vale do 
Paraíba durante o ciclo cafeeiro. A implantação da sede, portanto, 
obedeceu a padrões característicos do período, com ocupação 
diversificada entre zonas altas e baixas, cujo pólo central é a praça de 
grandes dimensões que abriga a igreja matriz. 

O adensamento e a expansão no decorrer do século XX 
obedeceram aproximadamente ao modelo original, embora alguns 
exemplos arquitetônicos do ciclo do café tenham sido irremediavelmente 
perdidos. A única alteração digna de nota foi o deslocamento do centro 
de polarização da Praça da Matriz para a área comercial que se 
desenvolveu no perímetro do terminal rodoviário. 

 
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 – Centro-Sul Fluminense 
Origem - Paty do Alferes 
Legislação de Criação - Decreto de 15/1/1833 
Instalação - 15/3/1833 
Aniversário – 22/9 
Distância da Capital - 72, 5km 
Destaques* - Fazenda do Pocinho, Solar do Barão de Massambará, 
Igreja Matriz, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (século XIX), 
Museu Casa da Hera (século XIX), sede da Casa de Cultura Presidente 
Tancredo Neves (século XIX), Antiga Estação Ferroviária, Casa do Barão 
de Vassouras, Antiga Casa da Câmara e Cadeia (1872), Casa do Barão 
de Itambé (anterior a 1859), Asilo Barão do Amparo (1848), Paço 
Municipal, Chafariz Monumental; Folias de Reis, Festas de São Jorge, 
Santa Rita e Santo Antônio, grupos de jongo, calango e caxambu; 
Cachoeira da Fazenda da Cachoeira e Cachoeira da Fazenda do Ribeirão. 
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Vassouras 


