Lagoa Formosa
Minas Gerais - MG
Histórico
Primitivamente, a região da Mata da Corda, onde está localizado o município, foi habitada
por indígenas de tribos nômades, presença, evidenciada por objetos usados pelos índios ali
encontrados. Admite-se que, pelos idos de 1770, um desbravador de nome Afonso Manoel Pereira
ou Manoel Afonso Pereira, teria fundado três povoações no território do atual município de Patos
de Minas, denominados Aragões, Onça, e Babilônia. Este último deu origem à cidade de Lagoa
Formosa.
A povoação propriamente dita das terras lagoenses veio a ocorrer nos primórdios do século
XIX com a chegada de negros foragidos procedentes de Paracatu, que encontraram terras próprias
para formação de lavouras. A fertilidade do solo, sem dúvida, acabaria por ser tornar fator
preponderante do rápido crescimento do local. Em 10 de outubro de 1858, o senhor José Manoel
de Santana fazia doação de terreno para o patrimônio e construção de uma igreja dedicada a Nossa
Senhora da Piedade. Em redor da capela o núcleo se desenvolveu passando a ser chamado Nossa
Senhora da Lagoa Formosa.
Junto à lagoa muito bonita e formosa cresceu a povoação, hoje sede do município. Deste
fato originou-se o topônimo, Lagoa Formosa.
Gentílico: lagoense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Lagoa Formosa, pela Lei provincial nº 2656, de 0411-1880, e Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Patos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Lagoa Formosa, figura no
município de Patos.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela Lei estadual n 843, de 07-09-1923, o distrito de Lagoa Formosa passou a denominarse Nossa Senhora da Piedade da Lagoa Formosa.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Nossa Senhora da
Piedade da Lagoa Formosa, figura no município de Patos.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo Decreto-lei estadual nº 88, de 30-03-1938, o distrito de Nossa Senhora da Piedade da
Lagoa Formosa, passou a denominar-se Senhora da Piedade da Lagoa Formosa.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Senhora da Piedade
da Lagoa Formosa, figura no município de Patos.
Pelo decreto Lei estadual nº 1058, 31-12-1943, o distrito de Senhora da Piedade da Lagoa
Formosa passou a denominar-se simplesmente Lagoa Formosa e o município de Patos teve seu
nome acrescido para Patos de Minas.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Lagoa Formosa (ex-Senhora da
Piedade da Lagoa Formosa), figura no município de Patos de Minas (ex-Patos).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Lagoa Formosa, pela Lei
estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Patos de Minas. Sede no antigo distrito de

Lagoa Formosa. Constituído de 2 distritos: Lagoa Formosa e Monjolinho de Minas . Instalado em
01-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de dois distritos.
Pela Lei estadual nº 8285, de 08-10-1982, é criado o distrito de Limeira de Minas (expovoado de Limeira), com terras desmembradas do distrito de Monjolinho de Minas e anexado ao
município de Lagoa Formosa.
Em divisão territorial datada de I-VII-1983, o município é constituído de 3 distritos: Lagoa
Formosa, Limeira de Minas e Monjolinhos de Minas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

