São Vicente Ferrer
Pernambuco - PE
Histórico
O povoamento do município teve inicío em 1852, quando os cidadão Jerônimo de
Albuquerque Melo, João da silva Pessoa e José Joaquim do Espírito Santo tiveram a iniciativa de
estabelecer uma feira livre sob uma árvore frondosa existente na localidade.
Com o desenvolvimento da povoação surgiu, também, a construção de uma igreja em
homenagem a São Vicente. Em 11 de setembro de 1928 foi criado o município de São Vicente e
Bom Jardim. Depois de alguns acontecimentos ligados a mudança de sede e de denominação de
distritos, foi sancionada a Lei estadual nº 1818, no dia 30 de dezembro de 1953, elevando à
categoria de cidade, agora com o nome do padroeiro, que é São Vicente Férrer.
Gentílico: são-vicentino
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Vicente, pela lei provincial nº 581, de 30-041864, subordinado ao município de Timbaúba.
Elevado à categoria de vila com a denominação de São Vicente, pela lei estadual nº 991,
de 01-07-1909, desmembrado de Timbaúba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito figura no município de
Timbaúba.
Elevado à condição de cidade e sede municipal, com a denominação de São Vicente, pela
lei estadual 1931, de 11-09-1928.
Pela lei municipal de 19-11-1928, é criado o distrito de São José do Siriji e anexado ao
município de São Vicente.
Pelo decreto estadual nº 57, de 21-04-1931, transfere a sede de São Vicente para a sede de
Macapá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, São Vicente é distrito de Macapá
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 São Vicente passou a
denominar-se Manuel Borba.
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o município de Macapá passou a
denominar-se Macaparana.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Manuel Borba figura no
município de Macaparana.
Elevado à categoria de município com a denominação de São Vicente Ferrer, pela lei
estadual nº 1818, de 29-12-1953, desmembrado de Macaparana. Sede no atual distrito de São
Vicente Ferrer (ex-Manuel Borba). Constituído de 2 distritos: São Vicente Ferrer e Siriji (ex-São
José do Siriji), ambos desmembrado de Macaparana. Instalado em 24-07-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: São
Vicente Ferrer e Siriji.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
São Vicente para Manuel Borba, alterado pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938.
Manuel Borba para São Vicente Ferrer, alterado pela lei estadual nº 1818, de 29-1-1953.

