Sacramento
Minas Gerais - MG
Histórico
Desemboque era um dos mais importantes lugares daquela grande extensão de terras,
situado entre os rios grande e Paranaíba, nos limites das Capitanias de Minas e Goiás, em
princípios do século XIX, quando a região pertencia à capitania de Goiás.
Em 1816, D. João VI, então no Rio de Janeiro, desanexou os julgados de Araxá e
Desemboque da capitania de Goiás e os anexou à vila de Paracatu do Príncipe.
Sertão nessa época era um fervedouro. Os caiapós, batidos e escaramuçados, procuravam
as brechas de Goiás e, nas chapadas do Triângulo Mineiro, estava estabelecida a faina de
fundação de cidades. Após a fundação de Dores de Campos Formoso veio a de Uberaba. Em
seguida a esta, surge a vila de Santíssimo Sacramento. E depois da vila do Santíssimo
Sacramento vieram outras.
Desemboque, de grande importância histórica, centro de imediação das bandeiras,
oferecendo aos desbravadores da região ouro em abundância, foi perdendo o interesse, com a
escassez do ouro, vindo a ser mais tarde um simples distrito de paz.
Foi de Desemboque que partiram Januário da Silva, Pedro Gonçalves da Silva, José
Gonçalves Helmo, Manoel Francisco, Manoel Bernardes da Silva e outros, em 1807, rumo ao
sertão. Esses bandeirantes barafustaram pela região sertaneja e foram descobrindo rios,
ribeirões, matas, campos e chapadas. A medida que se distanciavam de Desemboque, mais
férteis eram os chãos que pisavam e mais lindos os campos que percorriam. Entretanto, sem
mantimentos e aterrorizados pelas perspectivas de ataques caiapós, regressaram a Desemboque.
Em 1809, o sargento-mor Eustáquio da Silva Oliveira visita, com outros, aquela região,
ocupando terras, organizando sítios e fazenda de criação de gado. Dessa entrada foi que,
realmente, começou o povoamento da região sertaneja.
Em 24 de agosto de 1820, o cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunsvique,
companheiro de entradas do major Eustáquio, e com ele, batedor dos sertões, levanta à margem
esquerda do ribeirão Borá uma capela, com o orago do Santíssimo Sacramento e sob o
patrocínio da Virgem Maria. Foi esse Ato o primeiro da criação da freguesia do Sacramento, no
distrito de Nossa Senhora do Destêrro de Desemboque. Para a fundação da Capela, foi doado o
terreno do indispensável patrimônio, pelo capitão Manoel Ferreira de Araújo e sua mulher, D.
Joaquina Rosa de Sant’Ana.
Gentílico: sacramentense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santíssimo Sacramento, pela lei provincial nº 804,
de 03-07-1857, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Araxá.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Santíssimo Sacramento, pela lei
provincial nº 1637, de 13-09-1870, desmembrado de Araxá. Sede na antiga povoação de
Santíssimo Sacramento. Constituído do distrito sede. Instalado em 06-11-1871.
Pela lei provincial nº 1782, de 22 -09-1871, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o
distrito de Espírito Santo da Forquilha e anexado a vila de Sacramento.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Sacramento, pela lei provincial nº
2216, de 03-06-1876.
Pela lei provincial nº 2916, de 26-09-1882, é criado o distrito de São Miguel da Ponte
Nova e anexado ao município de Sacramento.

Pela lei estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o distrito de São João Batista da Serra da
Canastra e anexado ao município de Sacramento.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é aparece constituído de
4 distritos: Sacramento (ex-Santíssimo Sacramento), Nossa Senhora do Desemboque, São
Miguel da Ponte Nova, São João Batista da Serra da Canastra) e São Miguel.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município é constituído
de 4 distritos: Sacramento, Nossa Senhora do Desemboque, São Miguel da Ponte Nova, São
João Batista da Serra da Canastra e São Miguel.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Nossa Senhora do Desemboque
tomou o nome de desemboque e São Miguel da Ponte Nova a chamar-se Nova Ponte.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4
distritos: Sacramento, Desemboque (ex-Nossa Senhora do Desemboque), Nova Ponte (ex-São
Miguel da Ponte Nova e São João Batista da Serra da Canastra.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, Sacramento adquiriu do município de
Araxá o distrito de Tapira. Sob o mesmo decreto-lei estadual acima citado o distrito de São
João Batista da Serra da Canastra tomou o nome de Serra da Canastra e foi transferido do
município de Sacramento para o novo município de Guia Lopes. E ainda desmembra do
município Sacramento o distrito de Nova Ponte. Elevado á categoria de município.
Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos:
Sacramento, Desemboque e Tapira.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1963, desmembra do município de Sacramento o
distrito de Tapira. Elevado à categoria de município
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 2 distritos:
Sacramento e Desemboque.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Santíssimo Sacramento para simplesmente Sacramento, alterado pela lei provincial nº 2216, de
03-06-1876.

Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII ano 1959.

