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Cole r;ao de Monografias - N.o 375 

ALCANTARA 

NIARANHAO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.201 km'; altitude: 
4 m; temperaturas em °C: maxima, 36; mini
ma, 25. Periodo das chuvas : janeiro a junho. 

POPULAC)JW - 16.177 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960) ; densi
dade demografica: 13 habitantes por quil6me
tro quadrado. Popular;ao estimada: 16.901 (1965). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (mandio
ca e banana) , pecuaria (bovinos) e babagu 
(amendoa). 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - 46 vare
jistas e 8 de prestac;ao de servic;os. 

ASPECTOS URBANOS - 26 liga~_;6es eletricas, 1 
hotel, 415 predios, 10 ruas e 3 pmc;as. 

ASSISTi:NCIA MEDICA - 1 posto do DNERu e 
1 ambulat6rio; 2 entermeiros no exercicio da 
profissao; 2 socorros tarmaceuticos e 1 tar
macia. 

ASPECTOS CULTURAIS - 32 estabelecimentos de 
ensino primario fundamental comum. 

ORC)AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milhares de 
cruzeiros novas ) - receita prevista: 71 ,8; renda 
tributaria : 5,1; despesa fixada: 71 ,8. 

REPRESENTAC)AO POLiTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 
Desenhos , do Pulpito do Carma e da Igreja do Ro
sario, de Milton Luz. 



SobradOes a rua Dr. Benedito Leite, com o ''Cavalo de TrOia'' , 
o mais alto do grupo 

ASPECTOS HISTORICOS 

NJ\o se pode precisar a fundac;ao de Alcantara, mas 
o certo e que em 1612 ja havia um aglomerado de 
aldeias das quais ela fazia parte com o nome sig
nificativo de Tapuitapera (terra dos indios). 

Com a vinda da expedic;ao de Daniel de La 
Touche, senhor de La Lavadiere, e a constante in
filtragao de franceses nas tribos indigenas, estabe
leceram-se relac;6es amistosas com aquiHes. Pouco 
depois, batizava-se o primeiro alcantarense com o 
nome de Martinho Francisco. Em sua taba, ergueu
-se uma capela, e conta-se ter sido celebrada ai a 
primeira missa em terras de Alcantara. 

Ap6s a expulsao dos franceses , finnou-se o do
minio portugues, mas a importancia da aldeia nao 
foi diminuida. Entre 1616 e 1618, comec;ou a colo
nizac;ao portuguesa em Tapuitapera, com urn pe
queno presidio que os indios destruiram mais tarde. 

Com a subdivisao das capitanias do Maranhao 
e do Grao-Para, Tapuitapera passou a condigao de 
cabec;a da capitania de Cuma, doada pelo 1.0 Go
vernador do Maranhao, Francisco Coelho de Car
valho, ao seu irmao Antonio Coelho de Carvalho . 
. a 19 de margo de 1624. Entretanto, nao parece ter 
0 donatario dado r apido desenvolvimento a capi
tania, pois em 1641, ao tempo da invasao holandesa. 
foi ela abandonada ap6s breve periodo de ocupac;ao. 

0 progresso da aldeia s6 foi observado em 1648, 
quando elevada a categoria de vila, com o nome de 
Alcantara, sob a invocagao do ap6stolo Sao Matias. 
A essa epoca ja existia uma igreja de pedra e cal 
dedicada a Sao Bartolomeu, e ja estavam erguidos 
os primeiros engenhos de ac;ucar. 

Logo depois da criac;ao da vila , iniciou-se a 
construcao do Convento Nossa Senhora dos Reme
dios, qtie mais tarde passou a invocac;ao de Nossa 
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Senhora das Merces; depois, do Convento ·de Nossa 
Senhora do Carmo, obra tambem vultosa. Alcan
tara prosperou progressivamente em todo.s os seto
res e tornou-se o maior centro produtor da Pro
vincia, em que se contavam as grandes fortunas da 
epoca. Sem duvida o que muito contribuia para o 
seu enriquecimento era o numero elevado de es
cravos. 

Tornou-se habitual entre as familias ricas en
viar filhos a Coimbra para ali se educarem, ja que 
a vila s6 dispunha de escolas de primeiras letras, 
prolongando-se essa pratica por muitos anos. Con
tribuia para isso o numero elevado de familias cons
tituidas por colonos portugueses ali radicados, em 
maioria de origem fidalga. Mais tarde, com a cria
c;ao do curso juridico no Brasil, Olinda substituiu 
Coimbra. 

Em 1835 foi criada a Comarca, sendo seu pri
meiro promotor Clovis Bevilacqua. Em 1836, foi ele
vada a categoria de cidade, fase em que atingiu o 
apogeu de sua grandeza. Gradativamente, porem, 
Alcantara perde o primado na produ<;ao maranhen
se, refletindo-se o decHnio das atividades econo
micas em sua vida social. 

Em 22 de dezembro de 1948, data do tricente
nario de sua elevagao a vila, Alcantara foi consi
derada "Cidade Monumento Nacional". 

Forwar;·ao Administrati uo-J udicidria 

0 MUNiciPIO de Alcantara foi criado no dia 22 de 
dezembro de 1648, e o distrito, em data anterior a 
1754. Foi elevado a ca tegoria de cidade em 5 de 
julho de 1836, pela Lei provincial n.0 24. 

Atualmente, esta dividido em 2 distritos: Al
cantara (sede) e Sao Joao de Cortes. 

A Lei provincial n.0 7, de 29 de abril de 1835, 
elevou o Municipio a categoria de comarca, com
preendendo os termos da vila de Alcantara, Sao 
Bento e Guimaraes. Extinta varias vezes, foi res
tabelecida, em 1948, na condi<;ao de comarca de 
2.a entrancia. Posteriormente suprimida, restabe
leceu-a, definitivamente, a Lei estadual n .o 2.542, de 
23 de dezembro de 1964, na categoria de 1.a entran-
cia, constituida dos termos de Alcantara e 
Bequimao. A Instalagao den-se a 7 de janeiro de 
1965. 

Possui urn cart6rio na sede municipal - o do· 
Oficio unico - e urn do registro civil , na vila de 
Sao Joao de Cortes. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNICiPIO de Alcantara, localizado na zona do 
Litoral Norte, possui area de 1.201 km0

• 
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Limit.a-se com os municipiOs de Sao Luis, Gui
maraes, Bequimao e Cajapi6 e e banhado pelo 
Oceano AtHl.ntico. 0 territ6rio, pouco acidentado, 
Iocaliza-se entre as baias de Sao Marcos e Cuma, 
numa configuragao peninsular, recortado de bragos 
de mar e igarapes. Possui vastos campos de pasta
gens naturais, na fronteira de Bequimao. 

As principais ilhas sao as de Cajual, das Pacas, 
na baia de Sao Marcos, e do Livramento, na foz dos 
rios Jerij6 e Jacare, defronte a cidade. Essa ultima 
e desabitada, possuindo apenas uma capela secular, 
erguida sob a invocagao de Nossa Senhora do Li
vramento. Os rios sao: Peri-Agu, Cujupe e Jerijo , 
Aura e Raimundo-Su, todos bragos de mar, pois na 
regiao nao ha rios de agua doce, apenas pequenos 
riachos, que na maioria secam no v-erao. 

0 periodo das chuvas vai ' de janeiro a junho, 
registrando-se as mais altas temperaturas de ate 
36°C, entre junho e ag6sto, epoca das calmarias, e 
minimas de 25°. 

A sede municipal situa-se a 4 metros de altitude, 
dista, em linha reta, rumo NNO, 19 km de Sao Luis 
e tern as seguintes coordenadas geograficas: 2° 25' 
50" de latitude sui e 440 26' 50" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS DEi\10GRAFICOS 

SEGUNDO o Censo Demografico de 1960 (sinopse pre
liminar), havia no Municipio 16.177 pessoas (89% 
na zona rural) resultando a densidade de 13 habi
tantes por qui16metro quadrado. Foram contados 
1.300 habitantes na cidade e 3 .402 domicilios 
(2. 941 no distrito-sede) em todo o Municipio. 

Em 1965, fonte local estimou em 16.901 habi
tantes a populagao municipal . 

0 registro civil, em 1966, anotou 216 nasci
mentos, 66 6bitos (11 de menores de 1 ano ) e 42 
casamentos. 

Igreja do Rosario 



ASPECTOS ECONO!vllCOS 

Produfao Extrativa Vegetal 
ALCANTARA produziu, em 1964, 200 toneladas de 
am€mdoas de babagu, no valor de 24 milhoes de 
cruzeiros novos, e 540 toneladas de carvao vegetal, 
no valor de 7 milhares. 

Pesca 
A PESCA constitui parte basica na alimentagao dos 
habitantes, registrando-se, em 1964, 152,8 toneladas 
de pescado, no valor de 21,6 milhares de cruzeiros 
novas. 

Censo Agricola 
DADOS preliminares do censo Agricola de 1960 re
velam a exist€mcia de 1.922 estabelecimentos, dos 
quais 1.730 deixaram de informar a area existente. 
Foram registrados 191 estabelecimentos com menos 
de 10 ha. e urn com 15 ha. Ocupavam 6.250 pessoas. 
Em 1.153 estabelecimentos, havia gado bovino, to
des com menos de 100 cabegas, cada urn. 

Agriwltura 
EM 1965, foram cultivados 1.938 hectares, e a pro
dugao atingiu 241,8 milhares de cruzeiros novos. A 
mandioca e a banana foram as culturas que mais 
contribuiram para a economia municipal, concor
rendo em conjunto, com 68,7% (man~ioca, 59,6%) do 
valor total da produgao. 0 primeiro produto propor
cionou colheita de 8.000 toneladas; a cultura da ba
nana produziu 55 mil cachos. 0 abacaxi contribuiu 
com 135 mil frutos e 8,4% do valor. 0 arroz e o mi
lho participaram com 5,0%, cada urn, sendo 120 
toneladas do primeiro e 180 toneladas do seguncJ.o. 
Os 12,9% restantes do valor corresponderam as cul
turas de . melancia, cana-de-agucar, feijao, laranja, 
tangerina, caju, batata-doce, coco-da-baia, limao e 
manga. 

Pecuari,t 
Os REBANHos existentes, em 1964, somavam 12.300 
cabegas, no valor de 237,5 milhares de cruzeiros no
vos . Os bovinos contribuiram com 68,4 % do valor e 
4.900 cabegas, os suinos, com 19,2 % e 5.800 cabegas .. 

Contavam-se, ainda, 700 ovinos, 400 ca;>rinos, 
300 eqi.iinos, 120 asininos e 80 muares. 

Produziram-se 26 mil litros de leite, no valor de 
2,1 milhares de cruzeiros novas. 

0 plantel avicola compunha-se de 16.800 gali
naceos (300 perus) e 3.800 palmipedes, valendo 
17,1 milhares (galinaceos, 13,3 milhares). 

No mesmo ano, a produgao de avos de galinha 
atingiu 27 mil duzias, no valor de 6,5 milhares. 
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I ndttJI r i ct 

A PRODU9AO indus
trial consiste na 
prepara<;ao da fari
nha de mandioca, 
nos seus 9 e.stabele
cimentos, com 53 
openirios, que ren
deu, em 1965, 33 
milhares de cruzei
ros novas. 

Foram abatidos, 
em 1964, 92 bovinos 
e 514 suinos, resul
tando 32,0 toneladas 
de carnes verdes e 
derivados, no valor 
de 11,7 milhares de 
cruzeiros novos. A 
carne verde de sui
no contribuiu com 

Pelourinho 

12,8 toneladas e 43,9% do valor total; a de bovina, 
com 30,4% do valor e 12,8 toneladas ; o taucinho 
fresco, com 6,1 taneladas e 24,5 % ; e o cauro sal
gada de bovina, com 1,8 toneladas e 1,2 % do valor. 

Ha, ainda, 9 estabelecimentos de produ<;ao de 
sal marinho que em 1964 rendeu 21 toneladas , 
valendo 95 cruzeiros novos . 

Comercio 

0 COMERCIO municipal e -realizado com a Capi tal do 
Estado, para onde sao exportados amendoas de ba
ba<;u, carvao vegetal, abacaxi, banana, m elancia e 
gado bovina . 

Possui 46 estabelecimentos varejistas e 8 de 
presta<;ao de servi<;os entre os quais 1 hotel. 1 bar 
e 2 barbearias. 

A sua proxim.idade com Sao Luis desloca para 
·esta pra<;a todo o movimento comercial. 

Tramporle.r 

0 ESCOAMENTO da prodU<;ao e feito por tran sporte 
maritima, com a utilizagao de barcos a vela. Os 
principais portos sao: o do Jacare, na sede muni
cipal, o da vila de Sao Joao de Cortes e o de Joa
quim dos Santos, este servindo de escoadouro para 
a zona oeste do Municipio e parte do de Bequimao. 

Possui do is campos de pouso: o de Nazare, na 
cidade, e o do povoado Raimundo-Su, na zona 
rural. o tratego e feito por taxi-aereo . 
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Comunica-se com a Capital do Estado por via 
maritima (22 km) ou aerea (30 km) . A ligagao com 
a Capital Federal se faz via Sao Luis, dai em aviao. 
Liga-se, ainda, por via maritima. com Bequimiio 
(120 km) , Cajapi6 (95 km ), Guimariies (67 km) 
e Peri-Mirim (42 km). 

Para a Capital do Estado o transporte de carga 
e realizado por barcos a vela , e o de passageiros , 
por barcos a motor, com duas viagens semanais , 
servi c;o explorado pela Prefeitura Municipal. 

B 

CONVENCOES 
ESTRADA FEDERAL
ESTRADA DE FERRO+++++-H 
CAMPO DE POUSO T 

Durante o ano de 1965, foi inaugurada uma 
ponte s6bre o rio Vale Monteiro, no povoado de 
Raimundo-Su. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Alcantara localiza-se s6bre uma colina 
ao la rgo da baia de Sao Marcos, defronte a Capital 
Estadual. 

Localidade tricentenaria, ainda conserva em sua 
fisio:wmia caracteristicas coloniais, que se expres
sam no tragado tortuoso de su.as ruas, nos seus 
sobrados e casar6es, alguns com fachadas revestidas 
de azulejos, sacadas de ferro e pedras de 
cantaria, importadas de Portugal. Existem 3 
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Igreja N . s.a do Carmo 

pra;;as, 10 ru.as, das quais 5 com calgamento 
antigo e irregular, 8 travessas, 264 m·edios e 23 
ligag6es eletricas ate janeiro de 1967 . 

Estao sendo processados estudos para instala
c;ao de abastecimento de agua. A energia eletrica e 
fo·rnecida por usina termica, localizada na sede mu
nicipal, e de propriedade da Prefeitura. A voltagem 
da corrente e de 110 para a rede particular e 220 
para a iluminagao publica; a potencia instalada e 
de 50 HP. Em 1964 a produgao de energia foi ava
liada em 42.000 kw. Em junho de 1965, foi inaugu
rada a usina eletrica de vila Sao Joao de Cortes. 
j a ha vendo 3 ligag6es domiciliarias. 

A cidade foi erigida em monumento nacional 
(decreta n.0 26.077-A, de 22 de dezembro de 1948) , 
passando a receber atengao por parte da Diretoria 
do Patrimonio HistOrico e Artistico Nacional, o qual 
nos ultimos dais anos vem restaurando predios, de
sobstruindo palacetes e casas em ruinas e finalmente 
fazendo a adaptagao de um predio, mediante con
venia com a municipalidade, para instalagao de urn 
hotel de turismo. 

A vila de Sao Joao de Cortes possui 1 praga e 
4 ruas, com 151 predios. 

A s.riJte11ria lHedico-Sallitaria 

Os cAsos de emergencia sao atendidos pelo Ambula
torio Nossa Senhora do Socorro, mantido pelos Mis
sionarios Canadenses de Nicolet e dirigido pelas Ir
mas de Caridade do Hospital Geral de Montreal. 0 
Departamento Nacional de Endemias Rurais man
tem um Posta no Municipio . 

Ha 2 enfermeiros em atividade e 1 fa rmacia. 
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ASPECTOS CULTURAJS 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar de 1964, segundo a sinopse preli
minar, revelou a existencia de 5.858 criangas de 0 
a 14 anos : 2.039 ate 5 anos (1.705 na zona rural) ; 
386, de 6 anos (340 na rural) ; e 3.433 de 7 a 14 anos 
(3.086 na rural). Das criangas de 7 a 14 anos, 1.561 
0.249 na rural) freqi.ientavam escolas. 

Foram contados 39 profess6res regentes de clas
se (38 do sexo feminino) sendo 26 na rural. Dos 
regentes, 3 eram normalistas, do sexo feminino , to
dos nas zonas urbana e suburba.na, e 36 nao nc·rma
listas : 35 do sexo feminino (26 n a zona rural ) e 1 
do masculino (nas urbana e suburbana). 

Emino 

A REDE escolar de ensino primario fundamental co
mum, em 1966, era formada por 32 escolas, 46 pro
fess6res e 1.487 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo. 

Gontam-se 2 estabelecimentos (1 na cidade e 
outro na vilal estaduais, entre os quais o novissimo 
Grupo Escolar Presidente Kennedy; 29 municipais 
(23 no distrito-sede e 6 no de Sao Joao de Cortes) ; 
e 1 particular ·-c na cidade) . 

Festiuidades 

As MANIFESTAQ6Es folcl6ricas m a.is expres.sivas sao a 
festa do Divino Esp\rito Santo, na cidade, e o bum-

Ruinas da I greja Matriz 
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ba-meu-boi, na zona ru
ral. 0 tema central do 
bumba-meu-boi e a per-
da de um boi da predi
legao de um fazendeiro 
rico . Os personagens da 
est6ria sao: pai Fran
cisco, mae Catarina, o 
vaqueiro e o boi. Os 
blocos mais organizados 
contam com a partici
pagao de c a b o c 1 o s. 
Seus instrumentos ::nusi
cais sao o maraca, a 
matraca e o bombo, usa
dos para o acompanha
mento de melodias do
lentes. Alguns figurantes 
adornam-se com penas 
de aves, e outros usam 



mascaras. A festa e realizada a partir de 23 de junho 
prolongando-se ate 30 do mesmo mes. 

A festa do Divino Espirito Santo e celebrada 
entre maio e junho, de ac6rdo com o calendario 
romano. Apresenta, alternadamente, o Imperador e 
a Imperatriz, mas em ambos os casos nao excede a 
13 o numero de figurantes. Tem inicio em uma 
quarta-feira com a chegada do mastro, e atinge o 
ponto culminante no domingo, com missa solene 
cantada. E: tocante a cerim6nia de sabado, quando 
os festeiros entregam aos pobres as esmolas reco
lhidas. 

Estas festividades sao sempre rea!iz:;.das na 
igreja ou nas residencias dos festeiros. 

Sao celebradas, ainda, festividades religiosas em 
intenc;ao a Nossa Senhora do Livramento, em de
zembro, e a Sao Sebastiao, em ag6sto. 0 padroeiro 
da cidade e Sao Matias. 

Vultos Ilmtres 

DENTRE muitos de seus filhos ilustres, ja desa
parecidos, estao: 

Jeronimo Jose de l'iveiros - Nasceu a 30 de setem-
bro de 1796 e faleceu 

no Rio de Janeiro a 13 de dezembro de 1857. De
dicou-se a agricultura, fundando a fazenda Sao Mau
ricio. Mais tar-de, ingressou na politica, desempe
nhando varios cargos, entre os quais Deputado Pro
vincial. Em 14 de julho de 1852, foi escolhido pelo 
Imperador, dentre uma lista triplice, para o cargo 
de Senador. 

Antonio Pedro da Costa FerTeira - (Barao de Pin-
dare) - Nas

ceu a 26 de dezembro de 1778 e era membro de 
uma das mais antigas familias alcantarenses. For
mou-se pela Universidade de Coimbra. Suplente nas 
eleic;oes para deputado as Cortes de Lisboa. Foi urn 
dos arautos do movimento da independ€mcia do Ma
ranhao. Esteve na Assembleia-Geral como represen
tante do povo maranhense, sendo mais tarde, no 
periodo da primeira Regencia, nomeado Presidente 
do Maranhao. Pelos servigos prestados em sua vida 
publica, a Coroa conferiu-lhe o oficialato da Im
perial Ordem do cruzeiro (1841) e o titulo de Ba
rao do Pindare (1854) . 

Custodio Alves da Pureza Serrao - <Frei) - Nas-
ceu a 22 de ou

tubro de 1799 e faleceu no Rio de Janeiro a 10 de 
margo de 1873. Bacharel em filosofia e ciencias na
turais por Coimbra: Professor naturalista e helenis-
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ta; lente da Academia Militar , Diretor do Museu 
Nacianal e do Jardim Botanico. S6cio do Instituto 
Hist6rico e Geognifico Brasileiro e Cavalheiro da 
Ordem de Cristo. E o patrono da cadeira n.o 17 do 
Instituto Hist6rico e Geognifico do Maranhao. fun 
dada pelo Dr. Aquiles Lisboa. Bibliografia: Li<;6es 
de Chimica e Mineralogia - 1833 ; Process a para 
se"J)arar o paladio de outros metais .com que se acha 
Fr;ado - 1845; Brev e noticia sabre as colec;6es de 
nwdeiras do Brasil - 1867. Escreveu, ainda, uma 
Memoria provando a que a Brasil fora antes de pelos 
portugueses visitado par outros navegantes e um 
folheto sobre a teoria atomica - 1840. 

Joaquim Franco de Sa - Nascido a 25 de dezembro 
de 1807 e falecido no Rio 

de Janeiro a 10 de outubro de 1861. Bacharel em 
leis pelli Faculdade de Olinda, na turma de 1832, a 
prirneira saida dessa faculdade. Procurador da Fa
zenda Nacional no Maranhao, Juiz de Direito e Vi
ce-Presidente da Provincia; Deputado Provincial e 
Geral e Senador pelo Maranhao; Presidente das 
Provincias da Paraiba e Maranhao; jornalista, ora
dar parlamentar e politico. Fundou o "0 America
no", em 1836, para defender as ideias liberais. 

Jose da Silva Maia - Nasceu em 1811. Educou-se 
em Paris em virtude de uma 

clausula do testamento de seu pai. Formou-se em 
medicina, sendo candecorado como um dos primei
ros alunos, par Luis Felipe, Rei da Franga. Imedia
tamente regressou a cidade natal onde iniciou a 
clinica, com rtovos metodos trazidos da Europa. Em 
1862, ap6s haver ingressado na politica, fundou o 
partido Conservador, sendo nisso auxiliado por Go
mes de Castro. Exerceu infuneros cargos de relevo 
como Deputado Provincial, Deputado Geral e Pre
sidente da Provincia. Foi, sem dl1vida, urn dos maio
res medicos do Maranhao. 

Augusto Olimpio Gomes de Castro - Nascido a 7 
de novem

bro de 1836 e falecido no Rio de Janeiro a 31 de 
janeiro de 1909. Publicista, jurisconsul to, paTl2.men
tar e grande orador. Bacharel em Ciencias Juridicas 
e Sociais pela Faculdade do Recife. Foi Deputado 
Provincial e Geral pelo Maranhao; Presidente das 
Provincias do Piaui e do Maranhao; Senador e Con
selheiro do Imperio. Nomeado Ministro da Ma·ri
nha, em 1877, nao aceitou o cargo. Colaborou como 
jornalista em "0 Tempo", "0 Nacional", "A Situa
gao", "0 Pais" e o "Jornal de Recife" . Foi s6cio do 
Ateneu Maranhense; patrono da cadeira n.0 39 da 
Academia Maranhense de Letras, fundada por Pedro 
Braga Filho. 
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Inricio de Viveiros Raposo - Nascido a 16 de julho 
de 1875 e falecido no 

Rio de Janeiro , em 1945. Professor , jornalista, poe
ta e pintor ; membra do Instituto Arqueol6gico de 
Alagoas. Bibliografia: Prototonias - S. Luis - 1901 ; 
Mestre Cuia - Rio , 1907; Canticos - Rio , 1910; A 
Tomada de Almourol, poema; Pela Fran<;ct - 1914 ; 
D eus diante da Filosofia ; Hist6ria de Vassouras -
Rio , 1935; Vinganqa de Amor; A Mulher que foi 
Papa, romance. 

Al/'rt(OeJ Turl.rlicas 

DADA a sua condicao de Cidade-Monumento e do seu 
passado glorioso: bergo que foi de filhos ilustres 
com influfmcia na Corte , Alcantara e visitada com 
freqiiencia par estudiosos vindos de varias partes 
do Pais para conhecer o que resta de sua arquitetura 
colonial. 

Constituem motivos de atragao turistica: 

0 Pelourinho - Monumento simb6lico da autori-
dade das Ca maras, erguido em 22 

de dezembro de 1648, foi , ap6s a Proclamagao da 
Republica, derrubado a noite , a.s escondidas. Pas
sou mais de cinqiienta anos soterrado, sendo res
ta m·ado em 1948, por ocasiao da elevagao da cidade 
a Monumento Nacional. Esta localizado na praga 
Gomes de Castro , um dos principa is logradouros 
da cidade. 

Fonte de Mirititiuri - Localizada aproximadamente 
a dois quilometros do centro 

da cidade, disp6e de 6tima agua. :E composta de tres 
mananciais, que por canaliza<;ao convergem para 
a caixa de agua , de onde o liquido jorra em tres 
bicas. Foi construida em 1820. 

Ruinas dct Casct onde seria recepcionndo D. Pedro II 
- Residencia construida em 

1840-1842, a fim de hospedar sua Alteza Imperial, 
que, segundo contam, fora contemporanea de urn 
dos Franco de Sa, no Rio de Janeiro. Logo que o 
Principe foi coroado Imperador do Brasil , convi
'dou-o Antonio Raimundo Franco de Sa para visitar 
Alcantara comprometendo-se o imperador a aten
de-lo. A visita nao chegou a realizar-se em face da 
morte de Franco de Sa. 

Igreja Matriz - Construida em 1642, encontra-se 
em ruinas. 

For taleza de Sao Sebastiao - Construida em 18 de 
junho de 1763. Ja em 

1777, das onze pegas que possui, todas de dezoito 
calibres, apenas duas funcionavam. No periodo do 
governo de Dom Diogo de Souza 0798 a 1804), pas-
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sou por grandes reparos. Nesse local estiveram pre
sas diversas personalidades da epoca, inclusive 0 go
vernador do Piaui , Carlos Cesar Burlamaqui. Atu
almente, apenas existem algumas ruinas e canh6es 
que ainda se mantem intatos. 
Igreja Nossa Senhora do Carma - 0 Convenw e a 

Igreja de Nos
sa Senhora do Carmo erigidos em 1665, sendo o seu 
primeiro Prior Frei Joseph de Santa Tereza. A cons
trugao do Gonvento e da Igreja durou quase urn 
quarto de seculo, saindo a obra perfeita e grar:diosa. 
Chegou em boa conservagao ate o regime republi
cano. Atualmente, quase nada existe do convento 
exceto alguns alicerces ao lado da igreja. Esta foi 
restaurada em 1866. Em 1948, como se impuzessem 
novos consertos, foram esses realizados, gragas aos 
esforgos do abnegado Padre Ladislau Papp, v-igario 
da Par6quia. Foi arrolada pelo Servigo do Patrim6-
nio Hist6rico e Artistico Nacional, que realizou lim
peza geral do templo e restauragao na talha dou
rada do altar-mor e do Santissimo Sacramento, bern 
como no pulpito. 
Igreja de Nossa Senhora do R'oscirio dos Pretos -

Em 20 de maio de 1803, 
verificou-se o benzimento do altar-mar, faltando o 
resto do corpo da igreja. Em seguida, no dia 25, fa
ram trasladadas para ali as imagens de Nossa Se
nhora do Rosario e de Sao Benedito que se encon
travam na matriz. Ainda hoje mantem-se em es
tado perfeito, ap6s o reparo geral, realizado em 1955, 
pelo Servigo do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Na
cional. 
llha do Livramento - Local onde se encontra a 

capela erigida sob a invo
cagao de Nossa Senhora do Livramento. :E tradicio
nal a crenga de que a imagem s6 pode ser dali re
tirada na epoca das festividades em seu louvor, e 
por tempo reduzido, sob pena de voltar a sua capela. 

Constitui ainda motivo de atragao turistica a 
Rua da Amw·gura onde existiam as residencias mais 
importantes do seculo XIX. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTlio instaladas em Alcantara uma agencia postal· 
radiotelegrafica do DCT, coletorias federal e esta
dual e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
integrante da rede de coleta do IBGE. 

FinanfaS Publicas 
AARRECADA<;:lio federal, no Municipio, em 1966, al
cangou 980 cruzeiros novos e a estadual 7,8 milhares . 
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A Prefeitura arrecadou, nesse mesmo ana, 2,6 
milhares de cruzeiros novas, sendo 2,3 de renda tri
butaria e a despesa alcangou 47,8 milhares. 

0 orc;amento municipal para 1967 preve recei
ta de 71,8 milhares de cruzeiros novas (5,1 milhares 
de renda tributaria) e fixa igual despesa. 

Representct{Cio Politica 

0 LEGISLATIVo Municipal e composto de 9 vereado
res. Estavam inscritos, em 31 de janeiro de 1967, 
815 eleitores. 

FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram , 
em maioria , fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Alcantara, Manoel Martins, e o Agen
te Itinerante, Jose Ribamar Gomes. 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos 
de documentagao Municipal da Diretoria de Divul
gagao e Documentagao (Secretaria-Geral do CNE), 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasi
leiro e consultado o trabalho de Jeronimo de Vi
veiros "Alcantara no seu passado econ6mico, social 
e politico", da Revista de Geograjia e Hist6ria . 

• EST A publicac;;iio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;;iio e Divulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lur;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniiio, comuns om assuntos dessa natureza, niio 

I
ndo raros os equivocos e erros nas pr6prias fan
s de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o 
aior interesse qualquer colaborac;;iio, especialmente 

historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTA'fiSTICA 

Presidente: Sebastiiio Aguiar Ayres 
Secretirio-Geral: Raul Romero de Oliveira 

COLE(:oES DE MONOGRAFIAS 

4.a se.rie A 

300 - Sao Mateus , ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ojs Pa ulis ta, SP. 304 .- Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP .-_306 - , Cordeiro, RJ. ' 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 30!! - P enipolis, SP; 310 - Areia, PB. 311 
- Tres Lago!'s , MT. 312 - Rio Largo, .AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jag'uaruana, CE. 315 - Ipau~u , SP ... 316 - Pitang ui , MG. 
:q7 - Rebou~as , PR 318 - Cajuru , . SP. 319 - Araxa, MG 
(~.a e_di~iio)._ 320 - Porto._,d e Pedr.as , !\C · 321 ,L Belem, PA. 322 
- Sao · J .ose do Rio Pardo, . SP, ~23 - V~~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2 ." edi ~ao) : 325 - Brasilia, . DF (2." edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2.• edi ~a·o). 327 .:..._ Sao' Paulo de Olivcn
<;a , AM. 328 - Ita p cmirim, ES. 32'!1 - Mac·e io, AL (2." edi~ao). 
330 - J a i1 , SP. 33 1 - CaNe, MG. 332 ~·· Jose de Frei~as, PI . 
333 ~- Guidoval, MG. 334 . .,.,- Bras ileia , AC 335 - Ribeirao Pre
to, sfi ···'~3." e d i~ao) . 336 - nauru , sp·: (2." edi ~ao). 337 -
Carangola, MG. 338 - Crista lina , GO . 339 - Manhuac.u, MG. 
340 - Caratin ga, MG . 34 1 - Cabo Frio , RJ . 342 - Pombal, PB. 
:!43 - l'a tos d e Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a. MG. 345 
- Cabo Verde, MG . 346 - , .. coriuipe , AL. 347 - Miguel Pe
reira , RJ. 349 - T e resopolis, RJ ( 2." edi~ao). 350 - Mage, 
RJ (2 ." ediba o). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio Claro, Sl' 
(2." edi <;ao) . 353 - Foz do I gua<;u, PR. 354 - Ponte Nova, 
MG (2." e di ~iio). 355 - I g rej a Nova , AL. 356 - Contagem, MG. 
357 - So u sa, l'B. 358 - Morrinhos , GO. 359 - Luzi iinia, GO. 
360 - Maringi, PR. 361 - Con cordia, SC. 362 - Paulo Afo n 
so , BA . 363 - Lavras da Mangabeira, CE. 364 - Tubarao, SC. 
365 - Itabaia ninha, SE. 366 - Areias , PB. 367 - Santa Ade
lia. SP. 368 - Tres Pontas , MG (2." ed icao). 369 - Coru'llba, 
MT (2 ." edi~ao). 370 - Bento Gon~alves , RS . 371 - Guara
bira, PB. 372 - Macae, RJ (2 ." edi<;ao) . 373 - Guanabara. 
374 - Parati , RJ . 375 - Alcantara, MA. 

1.a seric B 
I - Rio Piracicaba , 1\'IG . 2 - Limoe iro , PE. 3 - S&o Jose 
do Rio Preto , SP. 4 - Sa nta Maria Madalena, RJ. 5 -
!l. lta mira , PA . 6 - Jtaituba, PA . 7 - Divinopolis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas , SE. 10 - Sao 
Cri stovao, SE. 11 - Sao Mateus, ES . 12 - Cod o , MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro , B/1.. 15 - Maues, AM. 16 
- l eo, CE. 17 - Mara il , PA . 18 - Tefe, AM . 19 - Eirunept';, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres J,agoas, 
MT. 23 - Pianco , PB. 24 - Caetite, B/1. . 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajitzeiras, PB. 28 - San t a 
Rosa, R S. 29 - Serra, ES . 30 - Santa Cruz Cabrilia, BA. 
31 - Jardim do Serido, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea, 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Ararangu5. , 
SC. 37 - Santana do Cariri, SE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
luna, ES . 40 - Sao Joa quim, SC. 41 - Porto Uniiio, sc. 
42 - Barra do s Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS . 44 -
lbicarai, BA . 45 - Sao Be n to do Una, PE. 46 - Murici. AL. 
47 - Caldas , MG. 48 - Tu to ia, MA. 49 - Jarag uii, GO. 50. 
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi , RN. 55 - Santana do Acarail, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana , PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui , RS. 61 - Vitoria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barre to, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - Itama randiba, MG. 65 - Marabi, PA. 66 - Bacabal , 
MA. 67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho, RN. 69 -
Orleaes , SC. 70 - Sao Fra nci sco d e Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - ltapetinga, BA. 73 - Ro sario Oeste , lifT. 74 -
lnhumas, GO. 75 - Sao Borj a, RS. 76 - Sao Mateus llo Sui, 
PR. 77 - Barra d o Gar~as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei~ao do Rio Verde , MG. 80 - Santiago, RS . 81 -
Cacequi , RS. 82 - obidos, PA . 83 - Jaicos, PI. 84 - Quara i , 
RS. 85 - M a n garatib a, RJ. 86 - Cleveliindia, PR. 87 -
Jaguari , RS. 88 - Prata, MG. 89 - Marici, RJ. 90 -- Barra 
do Pirai, RJ. 91 - Perdoes, MG. 92 - Ba naneiras, PB. 93 -
Caravelas, BA. 94 - Goiat.uba. GO. 95 - General VarPaS, R~ 
96 - Cabedelo, PB. 97 - Manicore, AM. 98 - Borba, AM. 99 -
Riachuelo, SE. 100 - Barras, PE. 
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