Angelândia
Minas Gerais - MG
Histórico
Situada no Alto Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, com uma área de 184,16
km², o município de Angelândia é um dos maiores “Parques Cafeeiros do País”, com20 milhões
de cova de café e uma produção média anual de 130 mil sacas de 60 kg de café beneficiado.
No início dos anos 30, século XX, o agricultor Santos de Souza, proprietário da Fazenda
“Arrependido” doou um pedaço de terras para a construção de um cemitério e uma capela na
localidade que, com a chegada de comerciantes e garimpeiros, passaria a chamar-se “Vila dos
Anjos”, nome originário de Angelândia.
Angelândia faz divisa com os municípios de Capelinha, Água Boa, Malacacheta e
Setubinha. Segundo dados do IBGE 2000, a população rural é de 4.242 habitantes e a urbana é
de 3.228, totalizando 7.470 habitantes.
Angelândia conta boa rede de estradas vicinais, postos de saúde, transporte escolar para
várias escolas municipais e estaduais, com ensino de primeiro e segundo graus. A vegetação
na área de influência do Alto dos Bois varia de resquícios de mata atlântica, manchas de
caatinga, passando por “cerradão”, cerradinho e capoeira, no divisor de águas dos Vales do Rio
Doce, Mucuri e Jequitinhonha.
Os córregos Fanadinho e Capão, em Alto dos Bois, possuem grutas e cachoeiras com água
limpa e cristalina, em harmonia com a fauna e flora do local, preservadas pela municipalidade.
Em 1.997, iniciou-se os trabalhos para a criação do Parque Ecológico e Cultural do Alto
do Bois, que já está aprovado no âmbito municipal, estadual e federal
Gentílico: angelandense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Vila dos Anjos, pela lei estadual nº 6769, de 13-051976, subordinado ao município de Capelinha.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o distrito de Vila dos Anjos figura no município
Capelinha.
Assim permanecendo em divisão territorial datada 1993.
Elevado à categoria de município com a denominação de Angelândia, pela lei estadual nº
12030, de 21-12-1995, desmembrado de Capelinha. Sede no atual distrito de Angelândia (exVila dos Anjos). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Vila dos Anjos para Angelândia, alterado pela lei estadual nº 12030, de 21-12-1995.

