Dionísio
Minas Gerais - MG
Histórico
Em Vila Rica (Ouro Preto) viveu certa época um homem abastado, pertencente a
importante fazendeiro local e pai de três lindas jovens, das quais realçava Ricardina, pela sua
invulgar e incomparável beleza.
Os jovens da localidade adoravam-na, e entre os mais apaixonados contava-se um soldado
de baixa classe chamado Dionísio.
Em determinada época o pai de Ricardina se viu envolvido num crime, sendo recolhido,
então, como criminoso, à cadeia onde Dionísio dava guarda.
Certo dia Ricardina apareceu na cadeia e Dionísio, então a chamou e lhe disse que soltaria
seu pai caso ela quisesse casar-se com ele, adiantando-lhe que bastaria, para consegui-lo, que
ela, na hora marcada, comparecesse na cadeia com três animais preparados, a fim de que
pudessem fugir os três para um lugar afastado de Vila Rica.
Ricardina aceitou a proposta e, certa noite, como fora combinado, apareceu em frente do
presídio com os animais; depois de solto o detento, fugiriam, tomando o rumo de Antônio Dias.
Viajaram o restante da noite e o dia seguinte e, ao amanhecer, tomaram pouso numa fazenda as
margens do Gualacho.
Na manhã seguinte, Ricardina notou a ausência de seu pai e, interrogado por ela, Dionísio,
que o assassinara, respondeu que ele fugira com medo de ser perseguido e preso pela polícia.
Dionísio e Ricardina seguiram viagem, então, em busca do fugitivo, e logo encontraram
dois soldados vindos de Antônio Dias, resultando desse encontro um conflito em que Dionísio
matou o soldado de nome Nicolau, cujo corpo foi levado, a seguir, para as imediações do Morro
da Sela, segundo afirmam alguns, ou para o Alfié, segundo dizem outros, onde foi sepultado.
Ricardina faleceu nesse trajeto.
Depois de praticado o delito, Dionísio retrocedeu, levando consigo outro soldado; transpôs
a serra divisória das águas do Esperança com o Mumbaça e abarrancou numa das margens deste,
local que pertence hoje ao município de Dionísio.
Segundo opinião de alguns, a cabana de Dionísio foi construída no lugar em que se acha
atualmente a sede municipal.
Como se vê, o município tem o nome do primeiro homem civilizado que se estabeleceu em
seu território, mas seus primeiros habitantes foram os índios botucudos.
Gentílico: dionisiano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Dionísio, pela Lei provincial nº 2876, de 20-091882, e Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Itabira.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Dionísio aparece
figurando no município de São Domingos do Prata.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito se denomina São
Sebastião do Dionísio e permanece no município de São Domingos do Prata.
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de São Sebastião do Dionísio voltou a
denominar-se simplesmente Dionísio.
Em divisão administrava referente ao ano de 1933, o distrito de Dionísio permanece no
município de São Domingos do Prata.
Assim permanecendo em divisões territoriais datada de 31-XII-1936 e 31-XIIX-1937.
Elevado á categoria de município com a denominação de Dionísio, pela lei estadual 336, de
27-12-1948, desmembrado de São Domingos do Prata. Sede no antigo distrito de Dionísio.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela Lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, é criado o distrito de Conceição de Minas e
anexado ao município de Dionísio.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Dionísio de Conceição de minas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2001.
Pela Lei municipal nº 301, de 04-04-2002, é criado o distrito de Baixa Verde e anexado ao
município de Dionísio.
Em divisão territorial datada de 2005, o município é constituído de 3 distritos: Dionísio,
Baixa Verde e Conceição de Minas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Dionísio para são Sebastião do Dionísio, alterado em 1-IX-1920.
São Sebastião do Dionísio para Dionísio, alterado pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - Volume XXV ano 1959.

