Bezerros
Pernambuco - PE
Histórico
A Formação do agrupamento que viria a resultar na atual cidade dos Bezerros, remonta ao
ano de 1740, quando os irmãos Tarciano e Zenóbio Torres fundaram uma grande fazenda de gado,
sendo sucedidos na propriedade pelos irmãos José e Francisco Bezerra, que deram maior
desenvolvimento ao local. Foi então edificada uma capela, sob a invocação de São José. Em fins do
século XVII houve reedificação da capela, que se achava em ruínas.
Duas versões explicam o topônimo Bezerros: o nome da família Bezerra, na tradição popular,
ou a que diz ter sido o local, primitivamente, uma queimada de bezerros. A verdade é que quando
da fundação do povoado, no século passado, já era oficialmente conhecido por Bezerros.
Gentílico: bezerrense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Bezerros, pela resolução de 22-11-1805, e por lei
municipal nº 2, de 20-04-1893.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Bezerros, pela lei 919, de 18-05-1870,
desmembrado de Bonito. Instalado em 09-01-1873.
Elevado à condição de cidade e sede municipal com a denominação de Bezerros, pela lei
provincial nº 1560, de 20-05-1881.
Pela lei municipal nº 2, de 20-04-1893, é criado o distrito de Camocim e anexado ao
município de Bezerros.
Pela lei municipal nº 13, de 26-01-1896, é criado o distrito de São Miguel e anexado ao
município de Bezerros.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos:
Bezerros, Camocim e São Miguel.
Pela lei municipal de 31-05-1926, é criado o distrito de Sapucaia e anexado ao município de
Bezerros.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4 distritos:
Bezerros, Camocim, São Miguel e Sapucaia
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, os distritos de Camocim, São Miguel e
Sapucaia tomaram as seguintes denominações, respectivamente, Camocituba, Sairé e Sapucarana.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Bezerros, Camocituba, Sairé e Sapucarana.
Pela lei estadual nº 1818, de 29-12-1953, desmembra do município Bezerros o distrito de
Camocituba. Elevado à categoria de município com a denominação de Camocim de São Félix.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 3 distritos:
Bezerros, Sairé e Sapucarana.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960.
Pela lei estadual nº 4942, de 20-12-1963, desmembra do município de Bezerros o distrito de
Sairé. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 4991, de 20-XII-1963, desmembra do município de Bezerros o distrito de
Sapucarana. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído é constituído do
distrito sede.
Pelo Acordão do Tribunal de Justiça mandado de segurança nº 57099, de 14-09-1964, o
município de Sapucarana é extinto, sendo seu território voltando a pertencer ao município de
Bezerros, como simples distrito.
Pela lei municipal nº 18, de 30-12-1965, é criado o distrito de Boas Novas e anexado ao
município de Bezerros.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 3 distritos: Bezerros,
Boas Novas e Sapucarana.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

