São Pedro de Alcântara
Santa Catarina - SC
Histórico
Em 1861 visitou demoradamente a província de Santa Catrarina o antropologista e zoólogo suíço
Johann Jakob Von Tschudi (1818-1889). Nessa viagem, ele esteve em São Francisco, em Itajaí e na ilha de
Santa Catarina; também visitou as colônias Dona Francisca, Blumenau, Santa Isabel e Teresópolis. Após
retornar à Europa, preparou e deu à publicidade, sob o título “Reise durch Sud-Amérika” (em cinco tomos),
minucioso relato de sua longa viagem pelo continente, o qual incluiu 3º tomo, impresso em 1867 notícia a
respeito da colônia de São Pedro de Alcantâra, das famílias nela residentes, do alto conceito que desfrutavam
na província e do sucesso econômico-financeiro que já haviam alcançado após as imensas dificuldades
enfrentadas nos primeiros anos de instalação em terras catarinenses.
Nos anos subseqüentes, a população cresceu, mas, por motivos diversos, São Pedro de Alcântara
progrediu de maneira lenta: e continuou pertencendo, decênios seguidos, ao município de São José como
freguesia e, depois, como distrito. Sua economia se manteve tradicionalmente baseada nas atividades
agrícolas, na cultura de hortaliças, na fruticultura e na produção de farinha de mandioca e aguardente, além
do beneficiamento de madeiras.
Gentílico: alcantarense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Pedro de Alcântara, pela lei provincial nº 194, de 13-041844, subordinado ao município de São José.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Pedro de Alcântara figura no
município de São José.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de São Pedro de Alcântara fígura
no município de São José.
Em divisão territorial datada de 1-07-1969, o distrito de São Pedro de Alcântara permanece no
município de São José.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-06-1995.
Elevado à categoria de município com a denominação de São Pedro de Alcântara, pela lei estadual nº
9.534, de 16-04-1994, desmembrado de São José. Sede no antigo distrito de São Pedro de Alcântara.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 15-07-1997, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

