Feira Grande
Alagoas - AL
Histórico
O início da povoação do município de Feira Grande deve-se a Francisco José
Gonçalves, que ali fixou residência. Atraiu outras famílias, dada a fertilidade do solo.
Com o passar do tempo, a localidade se desenvolveu passando a ser conhecida pelo
nome de Mocambo.
Quando da construção do ramal da Rede Ferroviária do Nordeste, Palmeira dos
Índios-Porto Real do Colégio, aumentou a afluência à feira semanal por parte dos operários
que trabalhavam no preparo do leiro da referida estrada.
A feira passou a ser uma das maiores que se realizavam nas imediações, razão por
que começou a ser chamada de “Feira Grande”. Em 1953, foi oficialmente fixado o nome
de Feira Grande no lugar de Mocambo.
Gentílico: feira-grandense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Mucambo, pelo decreto estadual nº 2435, de
30-11-1938, subordinado ao município de Traipu.
Pelo decreto-lei estadual nº 2909, de 30-12-1943, o distrito de Mocambo passou a
denominar-se Feira Grande.
Por ato das disposições transitórias deste estado, promulgado à 09-07-1947, o
distrito de Feira Grande deixa de pertencer ao município de Traipu para ser anexado ao
novo município de São Brás.
No quadro fixado para vigorar em 1944-1948, o distrito de Feira Grande figura no
município de São Brás.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Feira Grande, pela lei nº
1785, de 05-04-1954, desmembrado de São Brás. Sede no antigo distrito de Feira Grande.
Constituído do distrito sede. Instalado em 25-05-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Mucambo para Feira grande alterado, pelo decreto-lei estadual nº 2909, de 30-12-1943.
Transferência distrital
Pelo ato das disposições transitórias, promulgado em 09-07-1947, transfere o distrito de
Feira Grande do município de Traipu para o de São Brás.

