Eugenópolis
Minas Gerais - MG
Histórico
Mais ou menos em 1828, Presídio – atual Município de Visconde do Rio Branco – era um
vasto Distrito Policial e possuía terras ainda virgens onde habitavam índios Purus, que embora não
permitissem aos brancos a posse do território, com os mesmos comerciavam, realizando a troca de
ervas medicinais por utensílios domésticos e de lavoura.
Antônio Rodrigues do Santo foi quem primeiro se dispôs à conquista da região,
embrenhando-se mata a dentro com seus escravos mais destemidos e alguns companheiros.
Vencidos os Purus , com alguns mortos, muitos catequizados e outra parte expulsa para
longe, pode o abastado senhor instalar uma fazenda a que deu o nome de São Manuel, em honra ao
padroeiro de seu torrão natal - Freguesia do Mártir São Manoel.
Começou a atividade da lavoura, e, com a derrubada das matas, o plantio e a abertura de
picadas, a fazenda foi recebendo novos residentes vindos das localidades vizinhas.
Outros agricultores também se instalaram nas novas terras conquistadas, trabalhando sob as
ordens de Antônio Rodrigues dos Santos. Contam-se, dentre outros, Constantino José Pinto que
descobriu o rio Gavião e a Serra do mesmo nome, Luiz Rodrigues Pereira, Faustino e Adriano
Rodrigues Campos, Hilário Rodrigues Pereira e Joaquim Luiz de Lima, esses últimos vindos de
Valença, no Estado do Rio de Janeiro.
Na fazenda, cuja sede localizava-se onde hoje existe a Prefeitura Municipal, edificou-se uma
pequena capela em honra a São Manoel.
Os anos se passaram e à sombra dessa capela foi crescendo o número de casas.
Com a morte de Antônio Rodrigues dos Santos, a fazenda foi dividida entre seus filhos e,
por motivos ignorados, o pequeno lugarejo que se formava entrou em decadência.
Em 1848, D. Luíza Maria de Jesus adquiriu a Fazenda São Manoel, reconstruindo a casa
grande e mandando edificar nova igreja, desta vez em louvor a São Sebastião, no mesmo lugar onde
São Manuel fora glorificado.
Mudou o padroeiro mas a tradição de São Manoel permaneceu intacta pois o povoado que
renasceu conservou o mesmo nome.
Em 1858, já existiam outras fazendas e um grupo de seus proprietários resolveu doar uma
parte de suas terras para patrimônio da capela de São Sebastião que, dessa forma, com o título da
propriedade ganha, deu o seu nome ao povoado que a partir desse ano passou a chamar-se São
Sebastião da Mata, sendo elevado à freguesia. Em 1870, o Decreto nº1717 do Governo da província
ratificou a criação do distrito, aumentando-lhe a área e anexando-o ao município de São Paulo do
Muriaé. Mas no início de 1891, o Governo do Estado transformou o distrito em município e
devolveu-lhe o topônimo antigo de São Manoel.
O município foi instalado em 3 de maio de 1891, recebendo como Intendente Luiz Eugênio
Monteiro de Barros, conhecido como Coronel Lilico e que, pelos inestimáveis serviços prestados à
cidade e ao Município, mereceu que os seus contemporâneos dessem o nome de Eugenópolis ao
antigo São Manoel, de Antônio Rodrigues do Santo e São Sebastião da Mata, da finada D. Luìza
Maria de Jesus . Finalmente, pelo Decreto nº1058, de 31 de dezembro de 1953, a cidade e o
Município passaram à designação de Eugenópolis, e o Coronel Lilico foi considerado seu fundador.
Foi elevado à categoria de comarca em 15 de novembro de 1948.
Gentílico: eugenopolense

Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Sebastião da Mata, pela lei provincial nº 1717,
de 05-12-1870, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de São Paulo do
Muriaé depois (Muruiaé).
Elevado à categoria de vila coma denominação de São Manuel, pelo decreto estadual nº
413, de 09-03-1891, desmembrado de São Paulo do Muriaé. Sede na atual vila de São Manuel.
Constituído do distrito sede. Instalado em 03-05-1891.
Pela lei municipal nº 3, de 05-07-1903, é criado o distrito de Pinheiros e anexado a vila de
São Manuel.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída de 2 distritos: São
Manuel e Pinheiros.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento de 1-IX-1920.
Pela lei estadual nº 765, de 10-09-1920, o distrito de Pinheiros tomou o nome Pinhotiba.
Elevado à condição de cidade com a denominação de São Manuel, pela lei estadual nº 893,
de 10-09-1925,
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: São Manuel e Pinhotiba.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de São Manuel passou a
denominar-se Eugenópolis.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município de Eugenópolis (exSão Manuel) é constituído de 2 distritos: Eugenópolis e Pinhotiba.
Pela lei nº 336, de 27-12-1948, é criado o distrito de Antônio Prado (ex-povoado de
Estação de Antônio Prado).
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Eugenópolis, Antônio Prado e Pinhotiba.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Eugenópolis o
distrito de Antônio Prado, elevando à categoria de município com a denominação de Antônio
Prado de Minas. Ainda pela está mesma lei é criado o distrito de Gavião e anexado ao município de
Eugenópolis.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Eugenópolis, Gavião e Pinhotiba.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979.
Pela lei 857, de 15-08-1981, é criado o distrito de Queirozes e anexado ao município de
Eugenópolis.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído de 4 distritos:
Eugenópolis, Gavião, Pinhotiba e Queirozes. .
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
São Manuel para Eugenópolis, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.
Alteração toponímica distrital
São Sebastião da Mata para São Manuel, alterado pelo decreto estadual nº 413, de 09-03-1891.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXV Ano 1959.

