Glória de Dourados
Mato Grosso do Sul - MS
Histórico
As terras que atualmente compreende o município de Glória de Dourados, tiveram seu
desbravamento diretamente ligado à implantação da colônia Federal de Dourados.
Nos meados de 1955, chegaram os primeiros colonos, dentre eles Joaquim Colaço,
Juvenal Aniceto, José Elídio Sobrinho, Luiz Gonzaga, João Preto de Assis, Alexandrino
Ferreira Lima, Monoel Avelino, Nestor Pacheco e Hermínio Guerra que se radicaram e deram
início ao desbravamento da região.
Ainda no decorrer do ano de 1955, o Dr. Clodomiro Albuquerque, administrador da
colônia, determinou a reserva de oito lotes do projetos que eram cortados pelo córrego 2 de
junho, para constituir o rocio de uma nova povoação a ser edificada.
Com base em planta elaborada por Paulo Thiry, foram executados os trabalhos
preliminares na área da futura povoação. Todavia, como houvesse demora na entrega dos
lotes urbanos aos interessados, ainda em 1956, diversos colonos, desobedecendo as ordens da
administração do projeto, invadiram a área reservada, iniciando a construção dos primeiros
ranchos.
O primeiro comércio instalado no povoado, foi uma loja de tecidos, denominada “Casas
Viana”, de propriedade de Manoel Cunha Viana, em fevereiro de 1957.
No mês de abril, do mesmo ano, entraram em atividade, uma pensão, de propriedade de
Guilherme Manoel da Cruz, uma farmácia, cujo proprietário era Sebastião de Melo e um bar,
denominado “Bar Progresso”, pertencente a Manoel Alves de Azevedo.
A primeira escola do novo povoado foi inaugurada em janeiro de 1957, tendo como
professoras Ilda Ximenes, Maria do Socorro Santos e Maria Alves Bezerra.
Em maio de 1970, foi celebrada pelo padre José Daniel a primeira missa, numa capela
de madeira, erigida em louvor de Nossa Senhora da Glória. Este templo, sofreu, alguns anos
mais tarde, um misterioso incêndio.
Consta que o atual topônimo do município surgiu, por ocasião de uma visita do padre
José Daniel, na época, administrador do núcleo colonial, que em um discurso proferido usou a
seguinte frase: - Esta cidade será a glória, a glória de Dourados -.
A expressão foi adotada, passando assim a denominar o município.
Gentílico: Glória-douradense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Vila Glória, pela lei estadual nº 1197, de 22-121958, subordinado ao município de Dourados.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Vila Glória, figura no
município de Dourados.
Elevado à categoria de município com a denominação de Glória de Dourados, pela lei
estadual 1941, de 11-11-1963, desmembrado de Dourados. Sede no atual distrito de Glória de
Dourados (ex-Vila Glória). Constituído do distrito sede. Instalado em 02-05-1965.
Pela lei estadual 2094, de 20-12-1963, é criado o distrito de Porto Vilma e anexado ao
município de Glória de Dourados.

Pela lei estadual 2103, de 20-12-1963, é criado o distrito de Lagoa Bonita e anexado ao
município de Glória de Dourados.
Pela lei estadual 2110, de 26-12-1963, é criado o distrito de São Sebastião do Guiraí e
anexado ao município de Glória dos Dourados.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município de Glória de Dourados é
constituído de 4 distritos: Glória de Dourados, Lagoa Bonita, Porto Vilma e São Sebastião do
Guiraí.
Pela lei estadual nº 2649, de 04-08-1966, o distrito de São Sebastião do Guiraí passou
a denominar-se Nova Esperança.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 4 distritos:
Glória de Dourados, Lagoa Bonita, Nova Esperança (ex-São Sebastião do Guiraí) e Porto
Vilma.
Pela lei estadual nº 2907, de 06-01-1969, é criado o distrito de Deodápolis e anexado
ao município de Glória de Dourados.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1971, o município é constituído de 5 distritos:
Glória de Dourados, Deodápolis, Lagoa Bonita, Nova Esperança e Porto Vilma.
Pela lei estadual nº 3690, de 13-05-1976, desmembra do município de Glória de
Dourados os distritos de Deodápolis, Lagoa Bonita e Porto Vilma, para formar o novo
município de Deodápolis.
Pela lei estadual nº 3732, de 04-06-1976, é criado o distrito de Guaçulândia e anexado
ao município de Glória de Dourados.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 3 distritos:
Glória de Dourados, Guaçulândia e Nova Esperança.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Vila Glória para Glória de Dourados, alterado pela lei estadual 1941, de 11-11-1963.

