Saboeiro
Ceará - CE
Histórico
Suas origens remontam ao início do século XVIII, quando aí se estabeleceram os
primeiros habitantes, identifcados historicamente, constam como sendo Domingos Rodrigues e
seu companheiro Ventura Rodrigues de Souza. A esses pioneiros concedeu o então CapitãoMor Manuel da Fonseca Jaime, três léguas de terras, compreendendo áreas encravadas entre os
sítios Santa Cruz e Santo Antônio. Os registros de Sesmarias estão consignados em livro
próprio e datam de 4 de junho de 1718. Três anos mais tarde o Capitão-Mor Salvador Alves da
Silva, atendendo ao que lhe havia requerido Lourenço Alves Feitosa, concedeu-lhe uma légua
de terras entre os sítios Camaleões e Santa Cruz em Cima (21/08/1721).
Moravam igualmente na região sete irmãos portugueses, originários do Icó, constando
desse grupo seis mulheres e um homem, cujos nomes são: 1) Domingos Sancho de Carvalho; 2)
Eugênia Gonçalves de Carvalho; 3) Agostinho da Silva Carvalho; 4) Anacleta da Silva
Carvalho; 5) Antônia Franca de Carvalho; 6) Susana da Silva Carvalho; 7) Altamira da Silva
Carvalho.
Desse setenário familiar, Antônia contraiu núpcias com o português José de Oliveira
Basato, passando a residir na fazenda Santa Cruz, chamada posteriormente de Carcará
(Caracará). Desse casal bem-sucedido e de prole numerosa, nasceriam os Feitosas Carcarás,
tradicionalmente conhecidos na Província.
A esse conjunto de pioneiros juntaram-se moradores vindos de outras regiões e formouse o Arraial de Santa Cruz do Carcará, legendariamente próspero e a adotar costumes
domésticos que outros redutos não possuíam. Como formar de opulência e exibicionismo, as
redes atadas nos alpendres residenciais o eram em armadores de ouro e correntes trabalhadas no
mesmo metal.
Origem do Topônimo: Vendedor de Sabão.
Gentílico: soboeirense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de São Mateus, pela resolução Imperial
de 03-02-1823. Sede no núcleo de São Mateus.
Distrito criado com a denominação de São Mateus, pelo ato provincial de 18-03-1842.
Pela lei provincial nº 558, de 27-11-1851, transfere a sede do núcleo de São Mateus para
a povoação de Saboeiro.
Pela lei provincial nº 889, de 22-07-1859, desmembra da vila de Saboeiro o distrito de
São Mateus.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída do distrito sede.
Pela lei nº 1084, de 19-04-1914, é extinta a vila de Saboeiro.
Pela lei 1181, de 23-06-1914, é restaurada a vila de Saboeiro.
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, a vila é constituída do
distrito sede.
Pela lei nº 2634, de 06-10-1928, é extinta novamente a vila de Saboeiro, sendo seu
território anexado ao município de São Mateus.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Saboeiro é distrito de São Mateus.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Saboeiro, pelo
decreto nº 1591, de 23-05-1935, desmembrado de São Mateus. Constituído de 2 distritos:
Saboeiro e Bebedouro, ambos desmembrados de São Mateus.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é
constituído de 2 distritos: Saboeiro e Bebedouro.

Pela lei estadual nº 263, de 28-12-1936, o município de Saboeiro adquiriu os distritos de
São Domingos do município de Campo Sales e o distrito de Santa Catarina do município de
Tauá.
Pelo decreto estadual nº 448, de 20-12-1938, o distrito de Santa Catarina passou a
denominar-se Catarina. Sob o mesmo decreto o distrito de São Domingos a volta a pertencer ao
município de Campo Sales.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Saboeiro, Bebedouro e Catarina.
Pelo decreto-lei estadual nº 1114, de 30-12-1943, o distrito de Bebedouro passou a
denominar-se Aiuaba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos:
Saboeiro, Aiuaba ex-Bebedouro e Catarina.
Pelo decreto estadual nº 1153, de 22-11-1951, é criado o distrito de Flamengo e anexado
ao município de Soboeiro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos:
Saboeiro, Aiuaba, Catarina e Flamengo.
Pela lei estadual nº 3338, de 15-09-1956, desmembra do município de Saboeiro o
distrito de Aiuaba. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 3604, de 25-05-1957, desmembra do município de Saboeiro o
distrito de Catarina. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Saboeiro e Flamengo
Pela lei estadual nº 6321, de 29-05-1963, desmembra do município de Saboeiro o
distrito de Flamengo. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 8339, de 14-12-1965, o município de Saboeiro adquiriu o extinto
município de Flamengo, como simples distrito.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 2 distritos:
Saboeiro e Flamengo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988.
Pela lei municipal nº 178, de 03-12-1990, é criado o distrito de Barrinha e anexado ao
município de Saboeiro.
Pela lei municipal nº 179, de 03-12-1990, é criado o distrito de Malhada e anexado ao
município de Saboeiro.
Pela lei municipal nº 181, de 03-12-1990, é criado o distrito de Felipe e anexado ao
município de Saboeiro.
Pela lei municipal nº 182, de 03-12-1990, é criado o distrito São José e anexado ao
município de Saboeiro.
Em divisão territorial datada de 1991, o município é constituído de 6 distritos: Saboeiro,
Barrinha, Felipe, Flamengo, Malhada e São José.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Transferência de Sede
São Mateus para Saboeiro, alterado pela lei provincial nº 558, de 27-11-1851.

