São José do Egito
Pernambuco - PE
Histórico
Registros históricos dão conta que, em 1830, fazendeiros que ocupavam as cabeceiras do
rio Pajeú, no vale meridional da serra de Borborema, decidiram fixar residência na localidade
denominada Queimadas, nas proximidades da confluência do riacho São Felix com o Pajeú.
Para manter o espírito religioso dos seus familiares resolveram erigir uma rústica capela
em homenagem a São José. Habitantes das imediações começaram a capelinha para fazer suas
orações o que motivou insatisfação por parte de alguns proprietários da fazenda denominada São
Pedro, distante três léguas de Queimadas, onde havia outra casa de orações. Despeitados
resolveram, de surpresa, atacar e destruir o templo.
Os moradores de Queimadas não se deixaram abater e reconstruíram, em alvenaria, uma
nova capela. Outro ataque foi perpetrado, mas dessa feita voltaram porque econtraram
resistência.
O povoado, em 1865, recebeu depois da construção da capela o nome de São José das
Queimadas; depois passou a ser São José da Ingazeira e finalmente, em 1872, São José do Egito.
Gentílico: egipsiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São José da Ingazeira, pela lei provincial nº 1028,
de 21-03-1872, subordinado ao município de Ingazeira.
Elevado à categoria de vila com a denominação de São José da Ingazeira, pela lei
provincial nº 1260, de 26-05-1877, desmembrado de Ingazeira mais tarde Afogados da Ingazeira.
Pela lei provincial nº 1516, de 11-04-1881, vila de São José da Ingazeira passou a
denominar-se São José do Egito.
Elevado à condição de cidade e sede municipal com a denominação de São José do Egito,
pela lei estadual nº 991, de 01-07-1909.
Pelas leis municipais nºs. 4, de 01-03-1893, e 98, de 06-04-1911, é criado o distrito de São
Pedro das Lajes e anexado ao município de São José do Egito.
Pela lei municipal nº 1, de 06-04-1911, foram criados os distritos de Rancho do Meio,
Santo Antônio das Batas e São Vicente Ferreira e anexados ao município de São José do Egito.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 5
distritos: São José do Egito, Riacho do Meio, Santo Antônio das Batatas, São Pedro das Lages e
São Vicente Ferreira.
Pela lei municipal nº 120-A, de 19-12-1919, é criado o distrito de Tigre e anexado ao
município de São José do Egito.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município aparece
constituído de 3 distritos: São José do Egito, Riacho do Meio, Santo Antônio das Batas, São
Pedro das Lages e São Vicente Ferreira. Não figurando os distritos de Riacho do Meio e Santo
Antônio das Batatas.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3
distritos: São José do Egito, Umburunas (ex-São Pedro das Lages) e Tigre.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, o distrito de Umburanas, passou a
denominar-se Itapetininga.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: São José do Egito, Itapetininga (ex-Umburanas) e Tigre.
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Itapetininga passou a
denominar-se Itapetim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: São
José do Egito, Itapetim e Tigre.
Pela lei estadual nº 1819, de 30-12-1953, desmembrado do município de São José do
Egito o distrito de Itapetim. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: São
José do Egito e Tigre.
Pela lei municipal nº 16, de 24-07-1963, foram criados os distritos de Bonfim e Riacho do
Meio anexados ao município de São José do Egito.
Pela lei estadual nº 490, de 20-12-1963, desmembra do município de São José do Egito o
distrito de Tigre. Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Terezinha
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos: São
José do Egito, Bonfim e Riacho do Meio.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
São José da Ingazeira para São José do Egito, alterado pela lei provincial nº 1516, de 11-041881.

