Nova Lima
Minas Gerais - MG
Histórico
A história registra ter sido o Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Leme o primeiro
branco a pisar na região da sede do município, entre os anos de 1698 e 1701, em busca de ouro e
pedras preciosas. Com a notícia da rica descoberta, surgiram os primeiros faiscadores, sendo eles
libertos, escravos, aventureiros, dos quais a tradição não guardou os nome. A descoberta de veios
auríferos acontecia com freqüência, o que entretinha um ativo comércio e grande ocorrência de
tropeiros. Em 1708, já se celebrava missa a primeira capela de Nossa Senhora do Pilar. Em 1726,
vários engenhos de pilões foram estabelecidos e várias datas minerais foram concedidas, tornandose o local um paraíso de ouro nos tempos coloniais. Entretanto, somente a partir de 1836, o Povoado
desenvolveu-se mais ordenadamente, quando a Mina do Morro Velho passo a ser explorada pela
Saint John D’El Rey Mining Company Limited.
O topônimo originou-se de homenagem a Augusto de Lima, filho da terra, recebendo o local o
nome de Villa Nova de Lima, simplificado posteriormente para o atual topônimo.
Gentílico: nova-limense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Vila Nova Lima, pela lei , provincial nº 50, de 14-091836, e pela lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Sabará.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Nova Lima, pelo decreto estadual nº
364, de 05-02-1891, desmembrado de Sabará. Sede na antiga povoação de Gongonhas do Sabará.
Constituído de 3 distritos: Vila Nova Lima, Piedade do Paraopeba e Santo Antônio do Rio Acima,
todos desmembrados de Sabará. Instalado em 15-03-1891.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos:
Vila Nova Lima, Piedade do Paraopeba e Santo Antônio do Rio Acima.
Pela lei estadual nº 843 de 07-09-1923, o município de Vila Nova Lima passou a denominarse simplesmente Nova Lima e o distrito de Santo Antônio do Rio Acima a denominar-se Rio
Acima.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3 distritos:
Nova Lima, Piedade do Paraopeba e Rio Acima (ex-Santo Antônio do Rio Acima).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, Nova Lima adquiriu do município de Sabará o
distrito de Raposos. Sob a mesma lei acima citado, desmembra do município de Nova Lima o
distrito de Piedade do Paraopeba, para formar o novo município de Brumadinho.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Vila Nova Lima, Raposos e Rio Acima.
Pela lei estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembra do município de Nova Lima os distritos
de Raposos e Rio Acima, ambos elevados à categoria de município.
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
Vila Nova de Lima para simplesmente Nova Lima, alterado pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923.

