Guiricema
Minas Gerais - MG
Histórico
No início do século XIX, um ex-militar português, o furriel José de Lucas Pereira dos
Santos, chegou à cidade de Campos, no Rio de Janeiro, de onde, posteriormente, teria vindo para
a Zona da Mata mineira. Por volta de 1810, quando passou pelo lugar onde hoje está Guiricema,
atraído pela terra fértil às margens do rio dos Bagres, instalou-se ali com sua família e escravos.
Em 1825, tendo falecido sua esposa, o fazendeiro doou parte de suas terras em louvor a Nossa
Senhora da Encarnação, criando, assim, um lugar santo para sepultar o corpo da falecida. 11
anos mais tarde, foi erguida no local uma capela dedicada a Nossa Senhora da Encarnação dos
Bagres, dando início ao povoado. Em 1838, o Arraial dos Bagres torna-se Capelânia. Foi elevado
a distrito dos Bagres em 1851. Em 1911, o nome foi mudado para Guiricema, que significa
"grande quantidade de bagres". A emancipação deu-se em 1938.
Gentílico: guiricemense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Bagre, pela Lei provincial nº 1899, de 14 ou 19-071872, e Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Rio Branco.
Pela resolução municipal de 20-11-1895, o distrito de Bagre passou a denominar-se
Guiricema.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Guiricema (ex-Bagre),
figura no município de Rio Branco.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município coma denominação de Guiricema, pelo Decreto-lei
estadual nº 148, de 17-03-1938, desmembrado de Rio Branco. Sede no antigo distrito de Guiricema.
Constituído de 3 distritos: Guiricema, Tuiutinga e Vilas-Boas, o 1º , desmembrado do município de
Rio Branco e o 2º criado pela mesma lei do município. Não temos a data de instalação.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Guiricema, Tuiutinga e Vilas-Boas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: 3
distritos: Guiricema, Tuiutinga e Vilas Boas (ex-Vilas-Boas).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Bagre para Guiricema, alterado pela Resolução municipal de 20-11-1895.

