Abre Campo
Minas Gerais - MG
Histórico
A origem do nome da cidade de Abre Campo é Obscura e perde-se no domínio das lendas
ou fantasias, o que acontece com muitíssimas cidades brasileiras. Assim , em falta de informaçoes
concretas sobre seu ou seus fundadores, registramos aqui o que se conta a respeito da origem do
nome da cidade de Abre Campo.
“Contam que, na época da penetração dos bandeirantes, desbravadores dos nossos sertões
brutos, veio por estes lados um português por nome Marco empunhando, ele e seus companheiros,
os típicos machados usados naquela época. À proporção que Brandiam suas ferramentas contra os
troncos das árvores exclamavam em altas vozes: “Abre Campo! Abre Campo! Abre Campo!”.
Já em outra versão Nelson de Sena, ilustre historiador mineiro e pesquisador de fatos de
nossa história, escreve em seus Anuários que em Abre Campo habitou outrora uma tribo indígena
denominada “Catoxós” ou “Catoxés” o que significa, em língua indígena “Abre Campo”.
Gentílico: abracampense
Formaçao Administrativa
Distrito criado com a denominação de Abre Campo, pela lei provincial de nº 471, de 01-071850, e por lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Ponte Nova.
Pela lei provincial nº 1744, de 08-10-1870 e por lei estadual nº 2, de 14-09-1991, é criado o
distrito de São José da Pedra Bonita e anexado ao município de Abre Campo.
Pela lei provincial nº 2629, de 07-01-1880, e por lei estadual nº 2 de 14-09-1891 é criado o
distrito de Santo Antônio de Matipó e anexado ao município de Abre Campo.
Pela lei provincial nº 2657, de 04-11-1880 e por lei estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o
distrito de Santo Antônio do Grama e anexado ao município de Abre Campo.
Pela lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, e por lei estadual nº 2, 14-09-1891, é criado o
distrito de São João do Matipó e anexado do município de Abre Campo.
Elevado a categoria de vila com a denominação de Abre Campo, pela lei provincial nº 3712,
de 27-07-1889, desmembrado de Ponte Nova. Sede no atual distrito de Abre Campo (ex-povoado).
Constituído do distrito sede. Instalado em 29-03-1890.
Elevado a condição de cidade com a denominação Abre Campo, pela lei estadual nº 23, de
24-05-1892.
Pela lei municipal nº 81, de 21-09-1900 ou 1901, mantido pela lei estadual nº 556, de 30-081911, é criado o distrito de Santana da Pedra Bonita e anexado ao município de Abre Campo.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 6 distritos:
Abre Campo, Santana Pedra Bonita, Santo Antônio do Grama, Santo Antônio de Matipó, São João
de Matipó e São José da Pedra Bonita.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de I-IX-1920.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, é criado o distrito de Bicuíba (ex-povoado), criado
com terras desmembrados do distrito de Santo Antônio do Matipó e anexado ao município de Abre
Campo. Sob a mesma lei o distrito de Santo Antônio do Grama foi transferido do município de
Abre Campo para o município de Rio Casca. E ainda, o distrito de Santana da Pedra Bonita passou
a denominar-se Itaporanga e São José da Pedra Bonita a chamar-se simplesmente Pedra Bonita.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído os 5 distritos
Abre Campo, Itaporanga (ex-Santana da Pedra Bonita), Santo Antonio do Matipó e São João do
Matipó. Não figurando o distrito de Bicuíba, pois o mesmo fora criado e não instalado.
Em divisões territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído de 6
distritos: Abre Campo, Itaporanga, Pedra Bonita, Santo Antonio do Matipó e São João do Matipó.
Pelo decreto lei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembra do município de Abre Campo o
distrito de São João de Matipó. Elevado à categoria de município com a denominação de Matipó.
Pelo decreto estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Itaporanga passou a denominar-se
Serecita e Santo Antonio a chamar-se de Granada.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 4
distritos: Abre Campo, Granada (ex-Santo Antonio de Matipó), Pedra Bonita e Serecita (exItaporanga).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Abre Campo o distrito
de Siricita. Elevado a categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído e 3 distritos: Abre
Campo, Granada e Pedra Bonita.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993.
Pela lei estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembra do município de Abre Campo o
distrito de Pedra Bonita. Elevado a categoria em município
Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 2 distritos: Abre Campo e
Granada.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

