Nazareno
Minas Gerais - MG
Histórico
Nos primórdios do século XVIII, a descoberta de ouro às margens do Rio Grande, paulista e
portugueses, atraídos pelas possibilidades auríferas da região. Não se tem conhecimento do nome
dos primeiros moradores do local. Sabe-se que já em 1725, existia um arraial formado com um
pequeno comércio, uma agricultura em pleno desenvolvimento e com pessoas que já se punham à
faina de faiscar ouro. Segundo se sabe, foi nesse ano que se construiu a capela de Nossa Senhora de
Nazaré, em terrenos doados pelos fazendeiros Manoel Seixas e seu irmão José Gonçalves Pinto.
Os milagres atribuídos à Virgem de Nazaré, que levavam ao local constantes e contínuas
peregrinações, influíram bastante o crescimento e no progresso do arraial. Em 1850, foi elevado a
distrito, tendo a Confraria de Nossa Senhora de Nazaré, exercido notável influência no
desenvolvimento do local.
O topônimo do município é em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Segundo se conta, o
município anteriormente denominado “Nazaré”, passou a denominar-se Nazareno, porque havia um
outro município, no território Nacional, com o nome de Nossa Senhora de Nazaré.
Gentílico: nazarenense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Nazaré, pela lei provincial, nº 471, de 01-06-1850, e
lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de São João del Rei.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Nazaré, figura no
município de São João del Rei.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Nazaré tomou a denominação de Nossa
Senhora da Nazaré.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Nossa Senhora da Nazaré,
figura no município de São João del Rei.
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 Nossa Senhora da Nazaré
voltou a denominar-se simplesmente Nazaré.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Nazaré (ex-Nossa
Senhora da Nazaré), figura no município de São João del Rei.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Nazaré tomou o nome de
Nazareno.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Nazareno (ex-Nazaré),
figura no município de São João de Rei.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Nazareno, pela lei nº 1039, de 1212-1953, desmembrado de São João de Rei. Sede no antigo distrito de Nazareno. 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 data de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Nazaré pata Nossa Senhora da Nazaré, alterado pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923.
Nossa Senhora da Nazaré para Nazaré, alterado pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938.

Nazaré para Nazareno, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.

