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oi imensa, no período áureo do café em Resende, a projeção histórica de Vargem 
Grande, particularmente através da Fazenda Monte Alegre, do comendador 
Fabiano Pereira Barreto, Pois foi nela, e em suas imediações, que teve inicio o 

Ciclo do Café no Brasil, por volta de 1784-85, e que substituiu o Ciclo do Ouro, que era 
forte e próximo, em Minas Gerais. Pois Vargem Grande integrava o Curato de São 
Vicente F 

A Fazenda Monte Alegre foi uma das duas de maior produção de Resende, e produzia 
inclusive cafés finíssimos, premiadas em exposição de Paris. A fazenda consumia 300 
mulas/ano na movimentação da lavouia do café e no transporte do mesmo para os portos 
angrenses,com mulas gaúchas, adquiridas na feira anual de Sorocaba. 

Monte Alegre desenvolveu a cultura do fumo, e passou a produzir charutos que 
gozavam de merecida fama A pecuária bovina e eqüina de Monte Alegre foi pioneira, com 
raças selecionadas importadas. 

 Com a decadência da cultura do café, seu proprietário nela introduziu, como 
substituto para o café, a cultura do chá da índia, e com bons resultados.  

No distrito de Vargem Grande que foi produzido o café híbrido Bourbon que, 
levado no bolso do Dr. Luiz Pereira Barreto, o maior dos resendenses do século 19 e 
nascido em Vargem Grande, e por ele plantado em CravinhosSP  veio ser dali difundido 
e fazer a riqueza de São Paulo. 

O Dr. Luiz era médico, formado em Bruxelas. Mudou-se para o oeste paulista, 
integrando a Caravana Pereira Barreto chefiada por seu irmão, também filho ilustre de 
Vagem Grande, ju 

O Dr. Luiz criou fama como um criador de riquezas para o Brasil. Não é para 
menos pois  foi imortalizado em bronze em Resende e na praça principal de Ribeirão 

F 



Preto, cujo progresso e de suas cidades vizinhas muito deve à celebre Caravana Pereira 
Barreto, que partiu de Vargem Grande. 

 O progresso de Vargem Grande foi tanto, antes de 1862, que chegou a possuir um 
serviço postal ligando diretamente com a corte. 

O motor e o cérebro de tudo isto se chamou Fabiano Pereira Barreto, que 
dominou o cenário econômico, político , social e militar de Resende, entre 1820 a 1872, 
por cerca de meio século. 

 Era filho do gaúcho de Triunfo, Capitão Miguel Pedroso Barreto, e neto do Capi-
tão Miguel Pedroso Leite, um dos heroicos combatentes que expulsaram os espanhóis da 
Fortaleza de Santa Tecla, próximo de Bagé, em 1776. 

Fabiano comandou a Guarda Nacional de Resende e localidades vizinhas. Presidiu 
a Câmara de Resende por 16 anos, e nesta condição foi o equivalente, hoje. a prefeito. 
Fabiano nasceu em 5 de fevereiro de 1801, quando Resende ainda se chamava 
Freguesia do Campo Alegre da Paraíba Nova. Faleceu em 1877, aos 76 anos. 

Foi deputado no Rio de Janeiro por cinco legislaturas. 
 

                     • Membro da ARDHIS , Cadeira n° 2 Conde de Resende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedra selada e aquela saliência que se divisa ao  fundo e vistas de diversos  pontos que se percorra no 

município de Resende. Ela lembra uma sela de cavalgar e pêra outros a cabeça de uma onça olhando para 

oeste.Gravura de  meu álbum ESCOLAS DE FORMAÇÂO DE OFICIAS DAS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL 

disponível em Livros e Plaquetas no site da FAHIMTB www.ahimtb.org.br  
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