São Tomé das Letras
Minas Gerais - MG
Histórico
Presume-se terem sido índios Cataguases os primitivos habitantes da região Mata de Cataguases
onde hoje se situa o município. Em fins do século XVII, a região foi desbravada pela expedição de Fernão
Dias em busca de ouro. Entretanto, a ocupação do atual município inicíou-se com a ereção de uma capela
em louvor a São Tomé, em 1770, construída pelo fazendeiro João Francisco Junqueira, próximo à gruta em
que foi encontrada a imagem do Santo. Em torno da capela iniciou-se a formação do arraial.
Seus primeiros habitantes civilizados dedicavam-se à exploração agrícola e pecuária e mais tarde,
iniciaram o extrativismo mineral, com extração de pedras quartzito.
No topônimo do município, a denominação “São Tomé” refere-se á imagem do apóstolo encontrada
na gruta e a expressão “das letras” deve-se às inscrição em forma de letras, de cor vermelha, gravadas na
parte superior da entrada da gruta.
Gentílico: são-tomeense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Tomé das Letras, pela lei provincial nº 164, de 09-031840, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Lavras.
Pela lei provincial nº 239, de 30-11-1842, o distrito de São Tomé foi transferido do município de
Lavras para o Baependi.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Tomé das Letras figura no
município de Baependi.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de São Tomé das Letras, pela lei
estadual
nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Baependi. Sede no antigo distrito de São Tomé das Letras.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Transferência distrital
Pela lei provincial nº 239, de 30-11-1842, transfere o distrito de São Tomé das Letras do município de
Lavras para Baependi.

