Salgueiro
Pernambuco - PE
Histórico
Antes de serem devassadas, as terras do atual Município de Salgueiro foram habitadas por
índios cariris. Atraídos pela fertilidade dos terrenos de aluvião. habitantes da região sul do Ceará,
em meados do século XVII, iniciaram o povoamento do lugar. edificando grandes fazendas de
criação de gado. Quixaba. propriedade de Antônio da Cruz Neves. foi a primeira fazenda
estabelecida. Seguiram-se Umãs, Negreiros, Logradouro e Ouro Preto, todas contando com a
contribuição do elemento negro utilizado no trabalho escravo.
Por volta de 1835, Manuel de Sá Araújo, proprietário da fazenda Boa Vista, tendo saído
para inspeção em suas terras, foi seguido, sem perceber, por seu filho Raimundo, que se embrenhou
na mata, perdendo-se. Devoto de Santo Antônio, o fazendeiro prometeu erguer-lhe uma capela no
local em que a criança fosse encontrada. Decorridos três dias. Raimundo foi visto, brincando
sorridente, à sombra de frondoso salgueiro. A construção da capela foi iniciada em 23 de dezembro
do mesmo ano, ficando o lugar conhecido como Salgueiro. Pedreiros. oleiros e carpinteiros,
mobilizados para a construção. alí se instalaram com suas famílias e constituíram o primeiro núcleo.
O povoado foi-se desenvolvendo e, em 1843, a capela foi elevada à categoria de Freguesia de
Santo Antônio do Salgueiro. O Município de Salgueiros; surgiu a 30 de abril de 1864. completando,
em 1964. O seu primeiro centenário.
Gentílico: salgueirense
Formação Administrativa
Distrito com a denominação de Salgueiro, pelas leis provinciais nºs 114, de 06-05-1843, e
309, de 12-05-1853, subordinado ao município de Cabrabó.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Salgueiro, pela lei provincial nº 580, de
30-04-1864, desmembrado do município de Cabroró. Instalado em 27-01-1865.
Pela lei municipal nº 1, de 29-11-1892, é criado o distrito de Lagoa de Milagres e anexado a
vila de Salgueiro.
Pela lei municipal nº 2, de 16-11-1892, e lei municipal nº 38, de 28-10-1898, é criado o
distrito de Serrinha e anexado a vila de Salgueiro.
Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Salgueiro, pela lei
estadual nº 275, de 26-04-1898.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos:
Salgueiro, Lagoa de Milagres e Serrinha.
Pela lei municipal nº 80, de 06-12-1919, o distrito de Lagoa de Milagres passou a
denominar-se de Bezerros.
Pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, desmembra do município de Salgueiro o distrito de
Serrinha. Elevado à categoria de município.
Pelo decreto estadual nº 55, de 23-01-1931, Salgueiro adquiriu o território do extinto
município de Serrinha, como simples distrito.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, aparece o município é constituído de 3
distritos: Salgueiro, Bezerros e Serrinha.
Pelo decreto nº 314, de 27-06-1934, desmembra do município de Salgueiro o distrito de
Serrinha. Elevado novamente à categoria de município.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 4 distritos: Salgueiro, Conceição das Crioulas, Bezerros e Lagoa.
Pelo decreto-lei nº 92, de 31-03-1938, o distrito de Bezerros se denomina Riacho Verde.

Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, é criado o distrito de Vasques e anexado ao
município de Salgueiro. E ainda sob o mesmo decreto-lei acima citado é extinto o distrito de Lagoa,
sendo seu território anexado aos distritos de Riacho Verde e Vasques, pertencente ao município de
Salgueiro.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Salgueiro, Conceição das Crioulas, Riacho Verde (ex-Bezerros) e Vasques.
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Riacho Verde tomou o nome de
Verdejante.
Pela resolução s/nº da Câmara dos Vereadores do município de Salgueiro, foi criado o
distrito de Umãs desmembrado do distrito de Salgueiro e Conceição das Crioulas e anexado ao
município de Salgueiro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 distritos:
Salgueiro, Conceição das Crioulas, Umãs, Vasques e Verdejante (ex-Riacho Verde).
Pela lei estadual nº 3336, de 31-12-1958, desmembra do município de Salgueiro o distrito de
Verdejante. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos:
Salgueiro, Conceição das Crioulas, Umãs e Vasques.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

