Martinho Campos
Minas Gerais - MG
Histórico
A Cidade de Martinho Campos formou-se de terras de terras de duas fazendas pertencentes a
Jerônimo Vieira e Maximiniano Alves de Araújo, pernambucano. Conta-se que mais ou menos
entre 1808 e 1820, esses dois proprietários deliberaram mandar construir uma capela em honra a
Nossa Senhora de Abadia. O local foi escolhido de forma singular e dizem que ambos se colocaram
em suas fazendas e combinaram começar a andar na mesma hora, para que no ponto de encontro
dos dois, ficasse assinalado o local onde deveria ser iniciada a capela. Esse local foi onde hoje se
situa Matriz de Nossa Senhora da Abadia.
Criando-se o povoado, este desenvolveu-se com rapidez principalmente quando passou a
contar com estrada de ferro, cuja estação de Abadia servia as localidades próximas de Patos de
Minas, Dores do Indaiá, Formiga, etc.
O Distrito foi criado com o nome de Abadia de Pitangui, pela Lei provincial nº 911 de 8 de
junho de 1858 e confirmado pela Lei estadual número 2, de 14-IX-1891. Em 1938 foi elevado à
categoria de município, recebendo o nome de Martinho Campos em homenagem ao grande
estadista, que nasceu em terras da região. O município pertence à comarca de Pitangui.
Gentílico: martinho-campense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Abadia, pela lei provincial nº 911, de 08-06-1858, e
lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Pitanguí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1991, o distrito de Abadia figura no
município de Pitanguí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Abadia não figura, figurando no
município de Pitanguí o distrito denominado Abadia do Pitanguí.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Martinho Campos, pela lei
estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembrado de PitanguÍ. Sede no atual distrito de Martinho
Campos (ex-Abadia do PitanguÍ). Constituído do distrito sede. Não temos a data de instalação.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, foram criados os distritos de Alberto Asaacson e
Ibitira e anexados ao município de Martinho de Campos.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Martinho Campos, Alberto Asaacson e Ibitira.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Abadia para Abadia do Pitanguí, alterado em 1933.
Abadia do Pitanguí para Martinho Campos, alterado pela lei estadual nº 148, de 17-12-1938.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVI- ano 1959.

