Campo Florido
Minas Gerais - MG
Histórico
Campo Florido, primitivamente Nossa Senhora das Dores de Campo Formoso, è uma
cidade cujos primórdios remontam aos começos do 3º lustro do século XIX.
De uma meia dúzia de bandeiras saídas do Desemboque em rumo à região ocidental do
Triângulo Mineiro, a de 1811, que tinha João Batista de Siqueira, Inácio Ferreira de Meireles,
Joaquim de Morais Bueno e outros, foi o que tocou as terras que constituem o patrimônio da
atual cidade de Campo Florido.
Os bandeirantes, na sua rota começada em Desemboque, atingiram aquelas imediações
pelo norte. Aí, encaminhando para o sul, transpuseram a elevação, hoje conhecida como Serra
dos Piticós, deparando com uma extensa campina de belíssimo aspecto. Era dia de Nossa
Senhora das Dores. Resolvera, então, apossearem-se daqueles campos formosos e floridos, para
o patrimônio da Excelsa Senhora, cuja festa, em outros lugares, celebrava-se no mesmo dia.
O lugar apertado entre dois arroios fora o começo do Arraial de Nossa Senhora das Dores
do Campo Formoso, cujo patrimônio então, aposseado pelos sertanistas, constituía-se de uma
légua em quadra.
Nesse patrimônio, logo depois de aposseado pelos desbravadores, estabeleceram-se
alguns moradores que, segundo a tradição que ainda hoje corre, teriam construído, em 1812, o
primeiro templo católico coberto de folhas de coqueiro.
Os primeiros habitantes da região, atraídos pelo clima suave, pela bela paisagem e pela
riqueza florestal, situaram-se às margens dos ribeiros: São Francisco e Piracanjuba, onde
iniciaram os roçados e o plantio do milho.
Com o correr dos dias, a fama dos campos formosos foi atraindo homens abastados, como
João José da Silva, procedente de Tamanduá, atual Itapecerica, que ali se afazendou em 1818.
A prerrogativa de distrito alcançada por Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso foi
devido ao grande impulso que o arraial veio de receber desse cidadão.
Gentílico: campo-floridense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Nossa Senhora do Campo Formoso, pela lei
provincial nº 288, de 12-03-1846, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município
de Uberaba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito se denomina Campo
Formoso e figura no município de Uberaba.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município aparece com
a denominação de Dores do Campo Formoso e permanece no município de Uberaba.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Dores do Campo Formoso tomou o
nome de Campo Formoso.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Campo Formoso (exDores do Campo Formoso), figura no município de Uberaba.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado á categoria de município com a denominação de Campo Formoso, pelo decretolei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembrado de Uberaba. Sede no antigo distrito de Campo
Formoso. Constituído do distrito sede. Não temos a data de instalação.
No quadro fixado par vigorar no período de 1939-1943, o município de Campo Formoso é
constituído do distrito sede.
Pelo decreto estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de Campo Formoso passou a
denominar-se Campo Florido.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município de Campo Florido (ex-Campo
Formoso) é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Nossa Senhora do Campo Formoso para Campo Formoso, alterado em 1911.
Campo Formoso para Dores do Campo Formoso, alterado em 1-IX-1920.
Dores do Campo Formoso para Campo Formoso, alterado pela lei estadual nº 843, de 07-091923.
Alteração toponímica municipal
Campo Formoso para Campo Florido, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - XXIV ano 1958.

