Itutinga
Minas Gerais - MG
Histórico
Sem dúvida, Itutinga foi fundada pela audácia dos bandeirantes de Taubaté, em sua faina
para desbravar as terras de Minas Gerais, a procura de riqueza. O ouro, como sabiam, não estava
assim tão à vontade do homem. A terra era virgem, habitada por selvagem e por um sem-número de
animais, pouco interessados pela civilização. Seria mister desbrava-la. E foi justamente o que os
bandeirantes fizeram. Colocaram em condições de aproveitamento aquela rica região, onde, mais
tarde, fundaram o arraial de Santo Antônio da Ponte Nova, hoje cidade de Itutinga. Primeiro, uma
igrejinha, símbolo de fé, depois foram aparecendo as casas, uma a uma, puxando venda e escola,
com suas primeiras investidas de civilização.
Pode-se tomar o ano de 1794 como o de construção da capelinha do lugar, que foi erguida
sob a invocação de Santo Antônio. Como havia sido construída uma ponte três quilômetros abaixo
da célebre cachoeira do rio Grande, ficou o povoado batizado com o nome de Santo Antônio da
Ponte Nova, nome, pois, nascido da fé e do primeiro grande feito do homem, na região.
Embora o interesse dos bandeirantes estivesse voltado para o ouro, não se descuidaram da
pecuária e da agricultura, e, então, as terras de Itutinga receberam os primeiros golpes das
ferramentas do homem civilizado, para o plantio das roças. Estava, assim, iniciada a futura
atividade básica daquela zona.
Gentílico: itutinguense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santo Antônio da Ponte Nova, pela Lei provincial
nº 2702, de 30-1880, e Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Lavras.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito da Santo Antônio da Ponte
Nova, figura no município de Lavras.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela Lei estadual nº 860, de 09-09-1924, o distrito de Santo Antônio da Ponte Nova passou a
chamar-se Itutinga.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Itutinga (ex-Santo Antônio
da Ponte Nova), figura no município de Lavras.
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 distrito de Itutinga deixa de pertencer ao
município de Lavras para ser anexado ao novo município de Itumirim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Itutinga, figura no município de
Itumirim.
Elevado à categoria de município com denominação Itutinga, pela Lei estadual nº 1039, de
12-12-1953, desmembrado de Itumirim. Sede no antigo distrito de Itutinga. Constituído do distrito
sede. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Santo Antônio da Ponte Nova para Itutinga, alterado pela Lei estadual nº 860, de 09-09-1924.

Transferência distrital
Pelo Decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, transfere o distrito de Itutinga do município de
Lavras para o de Itumirim.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, volume XXV, 1959.

