Castilho
São Paulo - SP
Histórico
Em 1934, Armel de Miranda veio para esta região, conseguindo, através da família Ferreira
Brito, a doação de um terreno para formar o patrimônio. Outros povoadores aí se fixaram abrindo
pequenas lavouras.
Nessa época, chegou à povoação, então conhecida por Vila Cauê, o engenheiro da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, Alfredo Castilho, chefe dos trabalhadores que implantavam a ferrovia
na região, ligando os Estados de São Paulo e Mato Grosso, cortando o rio Paraná.
Em 1937, os trilhos já tinham sido implantados, assim como a estação denominada Alfredo
Castilho, ao lado da qual se formou a povoação que teve importante função comercial na
integração da ferrovia com a navegação do rio Paraná.
Novos contigentes de povoadores vieram se fixar, aumentando o patrimônio e lavouras da
região, dedicadas às culturas de algodão, milho, arroz, feijão e amendoim.
Em 1944, a povoação passou a denominar-se Castilho.
A grande fase de desenvolvimento da comunidade iniciou-se somente por volta de 1965
com os serviços de terraplanagem e construção da Usina de Jupiá, atual Engenheiro Souza Dias,
integrante do complexo de Urubupungá, inaugurado em 1969. O represamento das águas do rio
Paraná evitou as constantes inundações das terras cultivadas, aliando ainda, a irrigação destas,
propiciando altas produções agrícolas.
Gentílico: castilhense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Castilho, pelo decreto-lei nº 14334, de 30-11-1944,
subordinado ao município de Andradina.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Castilho figura no
município de Andradina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Castilho, pela lei estadual nº
2456, de 30-12-1953, desmembrado do município de Andradina. Sede no antigo distrito de
Castilho. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1955.
Em divisão territorial datada de 01-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

