Água Boa
Minas Gerais - MG
Histórico
A Cidade de Água Boa está localizada na bacia do Surubi afluente do Urupuca, na margem
direita do ribeirão Água Boa.
Diz a tradição que os primeiros a penetrarem aquelas paragens, até então habitadas pelos
índios Aranans, foram os aventureiros Tomás Luiz, Felisberto Luiz e Geraldo Luiz Pêgo que,
acompanhados de parentes, estabeleceram-se às margens do Surubi, no ano de 1832.
Tomás Pêgo, captando as simpatias dos Aranans aldeados na barra do ribeirão Santo
Antônio, conviveu com vários anos e, fazendo construir uma capela no local em 1835, lançou os
alicerces onde hoje esta o povoado de Santo Antônio.
Em 1850, mais ou menos, Frei Bernadino do Lago Negro, religioso Capuchinho, começou,
com autorização do Governo, um aldeamento nas cabeceiras de um ribeirão afluente do Surubi,
curso de água este que veio de se chamar Catequese. Os índios, porém, abandonaram o
aldeamento, preferido viver em Santo Antônio em companhia de Tomás Pêgo.
Na mesma época da penetração dos Pêgo na bacia do Surubi, Joaquim Cardoso da Cruz,
Antônio Nunes da Cruz, Antônio Rodrigues da Silva, Anacleto Rodrigues da Silva e Bernardo
Rodrigues da Silva estabeleciam-se às margens do ribeirão Água Boa. A doação dos terrenos para
o estabelecimento da povoação foi feita em 11 de setembro de 1855 por José Joaquim Carneiro e
sua mulher D. Ana Felícia da Silva.
A freguesia foi canonicamente instituída em 13 de janeiro de 1886, sendo o seu primeiro
prelado o Padre Cirilo de Paula Freitas.
A estação postal da povoação foi criada em 1888 e, por ato de 8 de fevereiro de 1889, foi o
Sr, Cícero de Paula Freitas nomeado para agente.
Gentílico: aguaboense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Àgua Boa, por leis provinciais nºs 2 376, de 5-091877 e 3063, de 31-10-1882 e por lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de
Minas Novas.
Pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, o distrito de Àgua Boa deixa de pertencer ao
município de Minas Novas para ser anexado ao de Capelinha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Àgua Boa figura no
município de Capelinha.
Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de Água Boa adquiriu parte do
território do município de Santa Maria do Suassuí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Água Boa, figura no
município de Capelinha.
Elevado a categoria de município com a denominação de Àgua Boa, pela lei estadual nº
1039, de 12-12-1953, desmembrado de Capelinha. Sede no antigo distrito de Àgua Boa.
Constituído do distrito sede. Instalado 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Pela lei nº 737, de 29-05-2005, é criado o distrito de Palmeira de Resplendor e anexado ao
município de Água Boa.
Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 2 distritos: Água Boa e
Palmeira de Resplendor.

Transferência distrital
Pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, transfere o distrito de Àgua Boa do município de Minas
Novas para o de Capelinha.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

