Carvalhos
Minas Gerais - MG
Histórico
Conta a história que Antônio Corrêa de Lacerda, residente na comarca de Rio das Mortes,
sertão da freguesia de Aiuruoca, obtendo em fevereiro de 1744 uma carta de sesmaria,
estabeleceu-se no lugar denominado Três Irmãos, junto às cabeceiras de um ribeirão que depois
foi chamado rio dos Franceses e aí, empregando escravos africanos, começou o trabalho de
cultivo da terra. Posteriormente, estabeleceu-se no lugar um núcleo de estrangeiros oriundos da
França, para a extração de ouro ali existente.
A presença desses estrangeiros é marcada pela existência de um ribeirão e no local em que
se estabeleceram e que receberam o seu nome. Tempos depois já formado o povoado, para o
mesmo se transferiu uma família procedente do município de Pouso Alto, composta de
numerosos membros, muitos deles habilitados em ofícios diversos, como carpinteiro, pedreiro,
marceneiro, seleiro, ferreiro, oleiro, etc., despertando, como era natural, o interesse dos
moradores, que viram com simpatia, naqueles forasteiros, elementos úteis ao lugar. E assim
permaneceu no povoado aquela família, que passou a ser conhecida como Carvalhos, ali se
radicando e dando afinal o seu próprio nome à localidade e à estação que foi inaugurada em 12
de agosto de 1903, na antiga Estrada de Ferro Sul de Minas, hoje pertencente à Rede Mineira de
Viação.
Gentílico: carvalhense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Guapiara, pela lei estadual nº 2, de 14-09-1891,
subordinado ao município de Aiuruoca.
Pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, o distrito de Guapiara tomou o nome de Carvalhos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Carvalhos (ex-Guapiara),
figura no município de Aiuruoca.
Assim permanecendo em divisões territoriais datada de 31-XXI-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Carvalhos, pela lei estadual nº
336, de 27-12-1948, desmembrado de Aiuruoca. Sede no antigo distrito de Carvalhos.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1991.
Pela lei estadual nº 837, de 09-08-1993, é criado o distrito de Franceses anexado ao
município de Carvalhos.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 2 distritos: Carvalhos e
Franceses.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Guapiara para Carvalhos, alterado pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

