Gonzaga
Minas Gerais - MG
Histórico
São Sebastião do Gonzaga foi o seu primeiro nome. Os pioneiros se instalaram às margens do
Ribeirão Gonzaga, e ali iniciaram atividades agropecuárias, até hoje baseada na economia
municipal. Está na zona do rio Doce. No início do século, chegaram às margens do ribeirão
Gonzaga os primeiros povoadores. Joaquim Gonzaga doou as terras a São Sebastião, surgindo,
então, o povoado de São Sebastião do Gonzaga. A partir de 1911, passou a pertencer ao
município de Guanhães. Em 1923, com a criação do município de Virginópolis, São Sebastião
do Gonzaga passa a integrá-lo, tendo a sua denominação mudada para Gonzaga de Guanhães.
Em 1938, reduz-se para Gonzaga. O distrito foi elevado a município em 1962.
Fonte: Secretaria da Cultura em 01/10/1999
Gentílico: gonzaguense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Gonzaga, pela Lei estadual nº 556, de 30-08-1911,
subordinado ao município de São Miguel de Guanhães.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Gonzaga, figura no
município de São Miguel de Guanhães.
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Gonzaga de Guanhães (exGonzaga), foi transferido do município de Guanhães (ex-São Miguel de Guanhães), para o novo
município de Virginópolis.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Gonzaga de Guanhães,
figura no município de Virginópolis.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de Gonzaga de Guanhães
voltou a denominar-se simplesmente Gonzaga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Gonzaga (ex-Gonzaga de
Guanhães), figura no município de Virvinópolis.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960,
Elevado á categoria de município coma denominação de Gonzaga, pela lei estadual
nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Virginópolis. Sede no antigo distrito de Gonzaga.
Constituído de 2 distritos: Gonzaga e Conceição da Brejaúba, criado pela mesma lei do
município. Instalado em 01-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Gonzaga e Conceição da Brejaúba.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Gonzaga para Gonzaga de Guanhães, alterado pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923.
Gonzaga de Guanhães para Gonzaga, alterado pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938.
Transferência distrital
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, transfere o distrito de Gonzaga de Guanhães do
município de Guanhães para Virginópolis.

