Couto de Magalhães de Minas
Minas Gerais - MG
Histórico
O pequeno arraial de Rio Manso, que surgiu entre os pioneiros núcleos de povoamentos
ligados às lavras diamantíferas, nos primeiros anos do século XVIII, é que deu origem à atual
cidade de Couto de Magalhães de Minas.
Em 1725, Sebastião Leme do Prado, fundador do povoado junto com seus companheiros
paulistas, chegaram ao local em busca de ouro e diamantes e assentaram acampamento próximo
às margens de um rio sereno e cristalino que recebe o nome de Rio Manso. Durante todo o
período colonial, devido à rígida administração e pelo monopólio real sobre os diamantes,
limitando os lucros e benefícios, o povoado, que pertencia a área do Distrito Diamantino desde
1734, teve seu crescimento contido. Com a decadência da mineração, as terras férteis do povoado
passaram a ser exploradas com a plantação de frutas e com a agricultura, que se pode observar até
os dias de hoje.
Devido a sua localização, próxima de Diamantina e no sentido do nordeste de Minas,
passou a ser ponto de parada e pouso dos tropeiros, fazendo o comércio florescer. Ainda na época
do auge da exploração dos diamantes foram erguidas duas importantes igrejas coloniais sem
datação precisa: a matriz de Nossa Senhora da Conceição e a Capela do Bom Jesus de
Matozinhos. No ano de 1839, o povoado passa a ser distrito do município de Diamantina, em
homenagem ao ilustre político e escritor José Vieira Couto de Magalhães.
Hoje, sua atividade principal é a agropecuária, seguida do comércio e mineração. Sua
paisagem urbana principal conserva elementos remanescentes da época de sua criação, sua
topografia bonita mescla campos de sempre-viva com montanhas repletas de pedras, abundância
de água, com rios e córregos.
Gentílico: couto-magalhense
Formação Administrativa
Distrito criado coma denominação de Rio Manso, pela lei provincial nº 654, de 17-06-1853,
e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Diamantina.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Rio Manso, figura no
município de Diamantina.
Assim permanecendo em divisões territoriais datada de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de Rio Manso tomou o nome de
Couto de Magalhães.
Em divisão territorial datada de I-VVI-1950, o distrito de Couto de Magalhães (ex-Rio
Manso), figura nom município de Diamantina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município coma denominação de Couto de Magalhães de Minas,
pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1952, desmembrado de Diamantina. Sede no atual distrito de
Couto Magalhães de Minas ex-Couto de Magalhães. Constituído do distrito sede. Instalado em
10-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais Rio Manso para Couto de Magalhães, alterado pelo decreto-lei
estadual nº 148, de 17-12-1938. Couto de Magalhães para Couto de Magalhães de Minas, alterado
pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962.

