Abadia dos Dourados
Minas Gerais - MG
Histórico
Transcorria o ano de 1850. Nessa época, tendo conhecimento da existência de enormes
jazidas de diamantes e da fertilidade das terras, que se situam à margem do rio Dourados,
garimpeiros e agricultores para lá convergiram, fixando suas residências em pequenos ranchos
de pau-a-pique, cobertos com folhas de babaçu, por eles edificados. Com o desenvolvimento dos
garimpos e da agricultura, crescia também a pequena povoação que recebeu o nome de Arraial
do Garimpo e já possuía, então, uma pequena capela, também coberta de folhas de babaçu,
dedicada ao culto de Nossa Senhora da Abadia, proclamada pelo povo padroeira da novel
localidade, em virtude dos milagres atribuídos à mesma Santa, em Vila de Romaria (ex-Água
Suja), município de Monte Carmelo, tendo assim se originado o nome de Abadia dos Dourados.
Segundo antigos moradores da localidade, os terrenos que constituíram o patrimônio da
Paróquia ali criada em 25-9-1886, pela Lei provincial nº2874, foram doados pelas famílias
Arruda e Estaves dos Santos, por volta do ano de 1884. Em 24 de outubro de 1886, deu-se a
instalação da paróquia, que teve como seu primeiro vigário o Pe. Manoel Luiz Mendes.
Gentílico: abadiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Abadia dos Dourados, pela lei provincial nº 2874,
de 20-09-1882 e por lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Patrocínio.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Abadia dos Dourados
figura no município de Patrocínio.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Abadia dos Dourados deixa de
pertencer ao município de Patrocínio, sendo anexado ao novo município de Coromandel.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Abadias dos Dourados
figura no município de Coromandel.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936, 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Abadia dos Dourados pela lei nº
336, de 27-12-1948, desmembrado de Coromandel. Sede no antigo distrito de Abadia dos
Dourados. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 do município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Transferência distrital
Pela lei estadual n 843, de 07-09-1923, transfere o distrito de Abadia dos Dourados do município
de Patrocínio para o de Coromandel.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

