São Miguel do Gostoso
Rio Grande do Norte - RN
Histórico
O povoado de Gostoso foi fundado em 29 de setembro de 1884, exatamente, no dia dedicado a
São Miguel pelo missionário frei João do Amor Divino. Nesse dia, segundo informações de moradores
mais antigos da localidade, o missionário fincou na praia hoje denominada Maceió, um cruzeiro com o
objetivo de marcar a data. Inicialmente o local do cruzeiro foi usado de forma improvisada para a
celebração de missas, de batizados e de casamentos e posteriormente passou a ser utilizado como
cemitério.
O nome Gostoso, segundo registros dos mais antigos, vem de um vendedor ambulante morador
na localidade que pelo fato de viajar freqüentemente, era considerado um homem bem informado
sempre trazendo as notícias de outras regiões e as pessoas do povoado aguardando ansiosamente a sua
chegada para se atualizarem das novidades. O fato é que o vendedor era um exímio contador de
estórias, sempre acompanhadas de uma risada extremamente gostosa e contagiante. Devido a sua
risada característica, o vendedor ficou conhecido por Seu Gostoso e rapidamente o nome gostoso
passou a denominar o novo povoamento.
No dia 29 de setembro de 1899, o Sr. Miguel Félix Martins um dos primeiros moradores de
Gostoso, inaugurou uma igreja em pagamento a uma promessa feita a São Miguel, que passou a ser o
padroeiro da comunidade. Com a igreja e a crescente devoção ao santo padroeiro, o povoado foi sendo
chamado, naturalmente de São Miguel do Gostoso.
Pela Lei nº 6.452, de 16 de julho de 1993, São Miguel do Gostoso conquistou sua emancipação
política desmembrado de Touros e elevado a condição de município do Rio Grande do Norte com o
nome de São Miguel de Touros.
Por força de plebiscito, o município voltou a denominação de São Miguel do Gostoso.
Gentílico: são micaelense do gostoso
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município com a denominação de São Miguel de Touros, pela lei
estadual nº 6452, de 16-07-1993, desmembrado do Touros. Sede no atual distrito de São Miguel de
Touros ex-povoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 9992, de 05-05-2001, o município de São Miguel de Touros passou a
denominar-se São Miguel do Gostoso.
Em divisão territorial datada de 2001, o município de São Miguel do Gostoso é constituído do
distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
São Miguel de Touros para São Miguel do Gostoso, alterado, pela lei estadual nº nº 9992, de 05-052001.

