Campo Alegre de Lourdes
Bahia - BA
Histórico
No território, integrante do município de Remanso, existia a fazenda “Peixe” que deu
origem ao município.
Seus primeiros desbravadores foram os componentes da família Borges que ali chegaram
com o intuito de desenvolver criação de gado bovino.
Nos fins do século XVIII, chega na região a família Dias, fugindo às lutas armadas em
Pilão Arcado, fixaram-se às margens de uma lagoa existente na referida fazenda. Formou-se o
povoado Peixe.
A primeira capela construída na década de 1940, foi dedicada à Nossa Senhora de Lourdes.
Elevou-se a povoação à vila em 1938, mudando-se o topônimo para Campo Alegre, para
Catita em 1944, e finalmente para Campo Alegre de Lourdes quando sua elevação à cidade em
1962.
Gentílico: campo-alegrense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Peixe, pela lei municipal de 25-01-1894,
subordinado ao município de Remanso do Pilão Arcado.
Pela lei estadual nº 369, de 08-08-1900, o município de Remanso do Pilão Arcado passou a
denominar-se simplesmente Remanso.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Peixe, figura no município
de Remanso.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de Peixe passou a denominar-se
Campo Alegre.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Campo Alegre (exPeixe) figura no município de Remanso.
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, confirmado pelo decreto estadual
nº 12978, de 01-06-1944, o distrito de Campo Alegre passou a denominar-se Catita.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito já denominado Catita, figura no
município de Remanso.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Campo Alegre de Lourdes, pela
lei estadual nº 1702, de 05-07-1962, desmembrado de Remanso. Sede no atual distrito de Campo
Alegre de Lourdes (ex-Catita). Constituído de 2 distritos: Campo Alegre de Lourdes e Peixe,
ambos desmembrados de Remanso. Instalado em 07-04-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Campo Alegre de Lourdes e Peixe.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Peixe para Campo Alegre, alterado pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938.
Campo Alegre para Catita, alterado pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, confirmado
pelo decreto estadual nº 12978, de 01-06-1944.
Catita para Campo Alegre de Lourdes, alterado pela lei estadual nº 1702, de 05-07-1962.

