São Ludgero
Santa Catarina - SC
Histórico
Por volta de 1870, 50 famílias oriundas da Westphália, na Alemanha, dirigiram-se para São Ludgero e

vizinhanças. Para cá se dirigiram os imigrantes, por volta de 1870 num total de 50 famílias.
Povo muito católico, construíram um pequena capela de ripas, à margem direita do rio; para que com
a evolução material evoluísse também a cultura e o espírito, escolhendo como Padroeiro São Ludger, nome
que mais tarde deu origem ao município.
Esta primeira capela, passado três anos, foi arruinada por um incêndio. Em lugar foi construída uma
outra, de tijolos, maior, na margem esquerda do rio, que serviu também de escola por muito anos.
É bom ressaltar que o território desmembrado de Braço do Norte era pequeno, e Orleans não queria
ceder parte do seu ao novo município. Foi aí que se arquitetou, então, o plano de formar um outro município,
com terras pertencentes a Orleans, isto, é, o território da margem direita que vai da Barra do Norte até o Rio
Cachorrinhos. Conseguiu-se emancipar ao menos parte desta região, pela lei nº 886 de 14 de junho de 1963.
Esse município tomou o nome de Colônia, nome este usado ainda hoje de forma popular por muitos colonos
daquela época.
Conseguindo emancipar dois municípios ao mesmo tempo, não foi difícil completar a idéia mais ou
menos secreta do plano, isto é anexar o território do município de Colônia de São Ludgero. A 17 de
dezembro do mesmo ano, o município é extinto e incorporado a São Ludgero, pela lei nº 948 da Assembléia
Legislativa do nosso Estado.
Gentílico: são-ludgerense
Formação Administrativa:
Elevado à categoria de município e distrito com a denominação São Ludgero, pela lei estadual nº 829,
de 12-06-1962, desmembrado de Braço do Norte. Sede no atual distrito de São Ludgero. Constituído do
distrito sede. Instalado em 15-07-1962.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

