Trindade
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Histórico
Por volta de 1840, já existia em terras pertencentes a Campinas ou Campininha das
Flores, um aglomerado urbano, conhecido por Barro Preto, nome do Córrego que margeava
a nascente povoação.
No lugarejo, viviam Constantino Xavier Maria e sua esposa Rosa. Certo dia,
roçando um pasto, encontraram um medalhão de barro, em que estava gravada a Imagem da
Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. A partir daí, começaram a rezar o terço,
todos os sábados, diante do Medalhão. Em 1843, Constantino Xavier dirigiu a construção
da capela, coberta de folhas de buriti, para abrigar os moradores. O grande número de
graças alcançadas, sob a invocação do Divino Pai Eterno, atraiu vários fiéis, e. em 1866, foi
construída, com donativos, uma Capela, denominada Capela-Mor do Santuário. Doadas
terras, no mesmo ano, por Constantino Xavier e sua família, além de Luís de Sousa, foi
formado o Patrimônio da Capela do Divino Pai Eterno, passando, o povoado, a denominarse Trindade, símbolo da Tríade Divina. Constantino encomendou, em Pirenópolis, a José
Joaquim da Veiga Vale, autor de esculturas religiosas, uma cópia da imagem, em madeira,
medindo 32 cm, reproduzindo a original, que mais tarde foi extraviada.
Com o sucessivo crescimento das romarias, o povoado alcançou categoria de Vila
em 1920, e adquiriu foros de Cidade, em 1927.
Em 1935, Trindade voltou à categoria de Distrito de Goiânia e, em 1943, retornou à
condição de município.
Gentílico: trindadense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Trindade ex-povoado, pela lei municipal nº 5,
de 12-03-1909, subordinado ao município de Campinas.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito figura no município
de Campinas.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Trindade, pela lei estadual nº
662, de 16-07-1920, desmembrado de Campinas. Sede no antigo distrito de Trindade expovoado. Constituído de 2 distritos: Trindade e Ribeirão. Instalado em 31-08-1920.
Elevado a condição de cidade com a denominação de Trindade, pela lei estadual nº
825, de 20-06-1927.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: Trindade e Ribeirão.
Pelo decreto-lei estadual nº 1233, de 31-10-1938, o município de Trindade foi
extinto, sendo seu território anexado ao município de Goiânia.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município de Trindade
figura no município de Goiânia.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Trindade, pelo
decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-1943, desmembrado de Goiânia. Constituído do
distrito sede.
Em divisão territorial vigente em 1-VII-1960, o município é constituído do distrito
sede.

Pela lei municipal nº 93, de 17-06-1963, é criado o distrito de campestre e anexado
ao município de Trindade.
Pela lei estadual nº 4722, de 29-10-1963, desmembra do município de Trindade o
distrito de Campestre. Elevado à categoria de município com a denominação de Campestre
de Goiás.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

