Campanha
Minas Gerais - MG
Histórico
A tradicional e histórica cidade de Campanha, situada na Zona Sul do Estado de Minas
Gerais, foi fundada em 2 de outubro de 1737, pelo Ouvidor-Mor da Comarca do Rio das Mortes,
Cipriano José da Rocha, em viagem de descobrimento das Minas do Rio Verde, já exploradas
clandestinamente, naquela época, por elementos desgarrados das bandeiras paulistas, que ali se
localizaram por fvolta do século XVII.
A povoação de São Cipriano, que o ouvidor Mor fundou logo à sua chegada ao território
de minas, prosperou rapidamente graças às riquezas de suas jazidas auríferas, sendo elevada à
Paróquia em 1739, tendo sido o padre Antônio Mendes o seu primeiro vigário.
Em 1752, por Ordem Régia, foi criado o distrito de Santo Antônio do Vale da Campanha
do Rio Verde.
O município foi criado por Alvará de 20 de setembro de 1798, com a denominação de
Campanha da Princesa da Beira, após seu desmembramento do Município de São João del Rei,
com um vastíssimo território onde se acham localizadas mais de 90 Comunas do Sul de Minas.
Campanha foi elevada à categoria de Cidade em 1840.
Em 1908 foi criado o Bispado, sendo seu primeiro Bispado Dom João de Almeida Ferrão.
Atualmente a cidade de Campanha é Centro de Convêrgencia das rodovias de uma grande
parte da região sul-mineira, fazendo-se, através da cidade, as comunicações rodoviárias com
Belo Horizonte, Rio e São Paulo.
Gentílico: campanhense
Formação Administrativa
Freguesia criada com denominação de Campanha da Princesa da Beira, por carta régia de
1752, e por lei estadual n 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de São João Del Rei.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Campanha da Princesa da Beira, por
alvará de 20-09-1798, desmembrado de São João Del. Sede na vila de Campanha da Princesa da
Beira. Constituído do distrito sede.
Elevado à condição de cidade, com a denominação de Campanha, pela lei provincial n
163, de 09-03-1840.
Pela lei estadual n 556, de 30-08-1911, é criado o distrito de Conceição da Ponte Alta e
anexado ao município de Campanha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2
distritos: Campanha e Conceição da Ponte Alta.
Pela lei estadual n 843, de 07-09-1923, o distrito de Conceição da Ponte Alta passou a
denominar-se Nossa Senhora da Campanha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é Constituído de 2
distritos: Campanha e Nossa Senhora da Campanha.
Pelo decreto lei estadual n 148, de 17-12-1938, o distrito de Nossa Senhora da Campanha
passou a denominar-se Ponte Alta.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2
distritos: Campanha e Ponte Alta.
Pelo decreto lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Ponte Alta passou a
denominar-se Monsenhor Paulo.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 2
distritos: Campanha e Monsenhor Paulo.

Pela lei estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembra do município de Campanha o distrito
Monsenhor Paulo. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Campanha da Princesa da Beira teve sua denominação simplificada para Campanha, pela lei
provincial nº 163, de 09-03-1840.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

