Conceição das Alagoas
Minas Gerais - MG
Histórico
As primeiras penetrações brancas na região em que se localiza o município foram feitas
pelos componentes da “Bandeira” de João Batista Siqueira em 1811, tendo delas persistido na
região onde propriamente se localiza o município uma fazenda denominada “Alagoas”. Em
1851, José de Souza Lima, um dos condôminos daquela fazenda, encontrou próximo a uma
cachoeira do rio Uberaba valioso diamante. A notícia do achado divulgou-se com rapidez,
tendo em consequência afluído ao local numerosos grupos que se dedicaram ao garimpo, o qual
segundo se dizia, era bastante compensador. Um dos principais exploradores desse garimpo foi
o Padre Francisco Rocha que organizou um grande povoado de garimpeiros à margem esquerda
daquele rio, próximo à cachoeira, que hoje tem os seu nome, e onde se fez o primeiro achado
de diamentes.
Em 1858, Antônio Corrêia de Morais, com o auxílio de moradores do povoado, que
então já era conhecido por “Garimpo das Alagoas”, iniciou a construção de uma capela,
posteriormente concluída pelo Padre Felício Joaquim da Silva Miranda: ao seu redor, no alto da
colina, foram se juntando casas de primitiva construção, formando um núcleo no local onde
hoje se encontra a cidade.
Gentílico: garimpense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Conceição de Alagoas, pela lei provincial nº
2464, de 21-10-1878, sendo confirmada pela lei sstadual nº 2 de 14-09-1891, subordinado ao
município de Uberaba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Conceição da Alagoas,
figura no município de Uberaba.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas se 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município coma denominação de Conceição das Alagoas, Pelo
decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembrado de Uberaba. Sede no antigo distrito
de Conceição das Alagoas. Constituído de 2 distritos: Conceição das Alagoas e Dourados,
criado com território desmembrado do distrito de Campos Formoso do município de Uberaba e
pela mesma lei que criou o município acima citado. Não temos a data de Instalação.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2
distritos: de Conceição das Alagoas e Dourados.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Dourados passou a
chamar-se Pirajuba.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 2
distritos: Conceição das Alagoas e Pirajuba (ex-Dourados).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei estadual nº 1039, de 12-12-1953, desmembra do município de Conceição das
Alagoas o distrito de Pirajuba. Elevado à categoria de município. Pela mesma lei estadual é
criado o distrito de Poncianos ex-povoado e anexado ao município de Conceiçãodas Alagoas.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Conceição das Alagoas e Pocianos.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - Volume XXIV ano 1958.

