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PORT ALEGRE 
Rio Grande do Norte 

-tr ASPECTOS F!SICOS - Area: 546 km'; al
titude: 635 m; temperatura media em oc: 
das mci.ximas : 28; das minimas: 23; 
compensada: 23,5; precipitar;ao anual: 
664,9 mm 

-tr POPULAQAO - 10454 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrcl.fi
ca : 19 habitantes por qui l6metro qua
drado . 

-tr PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA -:
Agricultura ( cultivo de algodao e mandio
ca) e pecuci.ria . 

-tr ESTABELECIMENTOS ECONOMICOS- 18 
varejistas e 4 de prestar;ao de servir;os . 

-tr ASPECTOS URBANOS (sede) -53 ligar;oes 
ezetricas; 2 pensoes . 

-tr ASPECTOS CULTURAIS - 21 unidades de 
ensino primci.rio fundamental comum. 

-tr FINANQAS MUNICIPAlS EM 1954 (em mi
lhares de cruzeiros) - receita arrecadada 
total - 737; receita tributci.ria - 85; des
pesa realizada - 722. 

-tr REPRESENTAQAO POL!TICA - 10 verea
dores em exercicio; 3 600 eleitores inscri
tos. 



ASPRCTOS HISTORICOS 

P ORTALEGRE e uma das mais antigas povoa
~6es do Rio Grande do Norte . A primeira 

tentativa de devassamento do territ6rio re
monta ao seculo XVII . Em 1684, MANUEL No
GUEIRA penetrou na regiao, fincando dormentes 
na t erra para garantir sua propriedade . Ad
mitem alguns que, por essa razao, a serra 
existente no atual Municipio passou a cha
mar-se serra dos Dormentes . Apesar de MA
NUEL NoGUEIRA haver falecido em 1715, antes 
de obter do governo concessao das terras, estas 
continuaram em poder dos descendentes do 
desbravador. Quinze anos depois, D . MARGA
RIDA DE FREITAS, filha de MANUEL NOGUEIRA, 
Casada com CARLOS VIDAL BORROMEU, come~OU 
a firmar-se em seus dominios. 

Em 1750, CARLOS VIDAL herdou a sesmaria 
situada na Serra, por morte de seu irmao, 
CLEMENTE GOMES DE AMORIM . POUCO tempo de
pois, adoecendo D. MARGARIDA DE FREITAS, CAR
LOS VIDAL BORROMEU fez promessa a Santa Ana, 
com esperan~a de seu restabelecimento. Em 
vista disso, doou duzentas bra~as de terra e 
mandou que se construisse uma capela dedi
cada a Santa. Com esse fa to, a serra onde se 
situava a sesmaria passou a chamar-se serra 
de Santana. 

Em 1761, entretanto, os criadores do Apodl, 
julgando-se prejudicados pela a~ao dos indi
genas, pediram a retirada dos aborigines para 
outro lugar. Atendidos na peti~ao, foi desig
nado 0 juiz MIGUEL CARLOS CALDEIRA DE PINA 
CASTELO BRANCO para levar a efeito a medida. 
Escolhido o local onde deveriam ficar os sil
vicolas, a 8 de dezembro foi erigida a vila de 
Portalegre. 

Conta a tradi~ao que ao chegar ao cimo 
da serra, descortinando belo panorama, CAs
TELO BRANCO pronunciou esta frase: - E uma 
porta alegre do sertao! -, dai se originando 
o top6nimo. Segundo alguns autores, porem, e 
desprovida de autenticidade a assertiva. Ha 
outra hip6tese plausivel: o nome Portalegre 
seria proveniente de uma vila do Alentejo . 
Tanto parece ser verdade que algumas das 
mais antigas povoa~6es existentes na entao 
Capitania do Rio Grande do Norte tiveram 
nomes de vilas pertencentes aquela provincia 
portuguesa . Essa hip6tese, aventada por AN
ToNIO SOARES, e confirmada por Luis DA CA
MARA CASCUDO. 
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A coexistencia pacifica de brancos e indios 
nao foi possivel na vila recem-criada. Quando 
em 1817 se desencadeou a revolu((ao republi
cana, foi movida tenaz persegui((ao aos indi
genas, que se refugiaram nos sertoes cearen
ses . Mas voltaram sete anos depois, travando 
I uta com os habitantes da vila . 

A vila de Portalegre teve atua((ao desta
cada nos acontecimentos da Hist6ria do Pais: 
assim foi na citada Revolu((ao de 1817 e nos 
movimentos da Independencia e da Aboli((ao . 

Segundo a divisao administratlva vigente 
a 31 de dezembro de 1954, o Municipio de Por
talegre e constltuido de 3 distritos: Portalegre, 
Francisco Dantas e Rodolfo Fernandes. 

POPULAf;AO 

A POPULAQAO do Municipio atlngia em 1.0 
de julho de 1950, por ocasiao do ultimo 

Recenseamento Geral, 10 454 habitantes . 
Na mesma data, a popula((ao da cidade 

(quadros urbano e suburbano do Distrito-sede) 
alcanc;ava 775 habitantes . 

Localizat;iio da populat;iio 

0 MUiciPIO de Portalegre compreendia, na
quela data, apenas urn distrito, da sede: 

LOCALIZA(::iO DA 
POPULACAO 

POPULACAO 
PRESENTE 

N6meros % sObre 
absolulos o total --------- --

Cidade .. . .. 

Quadro rural 

TOTAL .............. . .... . 

715 

9 679 

10 454 

7.41 

92,59 

100,00 

De acordo com os dados do Servic;o Na
cional de Recenseamento, 93% da populac;ao 
do Municipio localiza-se no quadro rural e 
apenas 7% na cidade . Em to do o Est ado do 
Rio Grande do Norte, 74% da populac;ao loca
llza-se no quadro rural . 
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PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

A PRINCIPAL atividade economica da popu
la<;ao do Municipio pode ficar bern carac

terizada na tabela a seguir, na qual se observa 
a predominancia do ramo "agricultura, pecua
ria e silvicultura" nas atividades da populagao 
local (dados do Recenseamento Geral de 1950) : 

PESSOAS PRESENTES 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pccuiria e silvieultura . . . .. . ... . 
lndU.striaa extrativas ... .................. . . 
Indllstrias de tran~formacAo .......... . .... . 
Comercio de mercadorias . .. . .. . ....... . ... . 
Cotnercio de im6veis e valores mobili&rioa, 

credito , seguros e capitalizacAo .. .. . .. ... . . 
PrestacA.o de servi~ ...... . .... ........ . .. . 
'T ransportes, comwJieaCOes e armasenagem . . 
Profissftes liberais . ... ... . ....... . . . . .. .... . 
Atividades sociais .... .. ...... . .. . ... .. .... . 
Administraelo pUblica, Legislativo, Justica . . 
Defesa nacional e Seguranca pUblica . .. .... . 
Atividades dom&ticas nAo remuncradas e ati· 

vidades escolares di.scentes . ....... . . . . ... . 
Atividades nAo eompreendidas nos demais 

ramos, atividades maJ definidas ou ntlo de· 
clarada.s ..... . ..... . . ... .............. . . . 

Condi~Oes inativas .... ............ . ...... .. 

TOTAL .. ..... . ..... . .... ... .. .. . . 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens Mulheres 
- -- ---

2 913 2894 19 
2 2 

22 18 
57 57 

98 29 69 
3 3 
2 1 1 

25 5 20 
10 10 
8 8 

3 508 288 3 220 

3 2 1 
437 232 205 

7088 3 549 3 539 

Par motives 6bvios, do total de 7 088 pes
seas e conveniente sejam subtraidos as dados 
relatives aos tres ultimos ramos (ao todo 3 948 
pessoas) . Resultam 3 140 . As 2 913 pessoas 
ativas no ramo "agricultura, pecuaria e silvi
cultura" representam cerca de 93% sobre esse 
ultimo total, sendo nitida a predominancia 
desse ramo. 

Convem assinalar que, apresentando-se a 
produgao florestal do Municipio coil). algum 
relevo (em 1954, quase atingiu 1 milhao de 
cruzeiros), provavelmente muitos habitantes 
que declararam exercer a principal atividade 
no ramo "agricultura, pecuaria e silvicultura" 
exerciam-na, efetivamente, nas ''industrias 
extrativas" . 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

C OMo se ve, o ramo principal da atividade 
economica de Portalegre e o da "agricul

tura, pecuaria e silvicultura". 
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A popula~ao do Municipio dedica-se ao 
cultivo do algodao e da mandioca e a pecuaria, 
na qual se destacam, quanto ao valor, o re
banho suino e o muar . 

No conjunto dos estabelecimentos agrope
cuarios recenseados em Portalegre, a area em 
matas e aproximadamente 0 triplo da area 
em pastagens e pouco mais de 15 vezes a area 
cultivada. 

De acordo com o Servi~o de Estatistica da 
Produ~ao, em 31 de dezembro de 1953, existiam 
em Portalegre 9 200 cabe~as de bovinos, 1 200 
de eqiiinos, 2 200 de asininos e 2 300 de muares. 
Do gado menor, contavam-se 8 100 cabe~as de 
suinos, 13 400 de ovinos e 11 500 de caprinos. 
0 valor total da popula~ao pecuaria era esti
mado em 31980 milhares de cruzeiros . 

Segundo o mesmo Servi~o. em 1953 o valor 
referente as principals culturas foi de 6 544 
milhares de cruzeiros, representando 0,9 % so
bre o total da produ~ao do Estado, que atingiu 
748 875 milhares de cruzeiros. 

Os principals produtos agricolas de Porta
legre, segundo o valor da produ~ao, em 1953, 
sao os seguintes (dados do Servi~o de Estatis
tica da Produ~ao) : 

PRODUTOS AGR[COLAS 

Algodko ...... . ... . ....... . ... . ...... . ... . . 
Mandioca . ............... . 
Cana-de-arU.car.... . . . . . . ... .. ... . . .. . . . . . . 
Manga . ..... . .. ... .. . 
Arroz em casca . . . . . . . . . . . ......... , .. 

~:n:~~ .. : .·:: ~::::: ·.: . . . . . . . . . :: ·.::: : : :: ::: 
Ratata-doce .... . .. .. . .. .. . ... . ............ . 
Milho . . ...... .. ..... ... .... . .... . . .. . .. .. . 
Outros . .... .. ... ...... . 

TOTAL .. ...... 

VALOR DA 
PRODUCAO 

NUmeros 
absolutos 

(CrS 1 000) 

2 421 
I 843 

826 
480 
280 
180 
142 
128 
120 
124 

6 544 

% ,.,bre 
o total 

37,00 
28,16 
12,62 
7,33 
4,28 
2,75 
2,17 
1,96 
1,84 
1,89 

100,00 

Como se ve, o algodao e a mandioca repre
sentam cerca de 65% do valor da produ~ao 
agricola do Municipio . 

As demais culturas tern pequena impor
tancia na economia local. 

A produ~ao de algodao e mandioca teve 
o seguinte desenvolvimento no periodo 1949/ 53, 
segundo o Servi~o de Estatistica da Produ~ao: 
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ALGODAO MANDIOCA 
ANOS 

Quanlidade Valor Quantldade (Valor) 
(I) (Cr$1 000) (I) ~Cr$ 1 000 

---------
1949. 578 I 928 7 500 I 125 
1950 .. . ............. 630 2 940 13 220 2 115 
1951. .. ... 141 I 410 5800 I 624 
1952 ... 459 2 754 4 800 I 440 
1963 .. .............. 383 2 421 5 760 I 843 

No qiiinqiienio considerado, a quantidade 
produzida de algodli.o apresenta ritmo decres
cente; tambem a da mandioca tern declinado, 
apesar da elevada produc;li.o do ano de 1950 . 

Em 1953, os prec;os mectios do algodli.o (6 321 
cruzeiros por tonelada) e o da mandioca (320 
cruzeiros por tonelada) pril.ticamente duplica
ram em relac;li.o aos correspondentes de 1949. 

Produr;iio florestal 

E NTRE os municipios do Rio Grande do Nor
te, Portalegre ocupou, em 1954, posic;li.o 

de relevo quanto ao valor da produc;li.o de 
madeira: 775 milhares de cruzeiros, correspon
dentes a 1 600 m• de madeira (estimativa do 
Servic;o de Estatistica da Produc;li.o) . De ac6r
do ainda com o mesmo Servic;o, no ano em 
referencia, o Municipio produziu 20 000 m• de 
lenha, no valor de 600 milhares de cruzeiros . 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO de Portalegre liga-se as cida
des vizinhas e as capitais Estadual e Fe

deral pelos seguintes meios de transporte: 

Apodi - 1) Misto: a) a cavalo ate nor
mentes : 3 km; b) rodoviario: 60 km . 

Martins - 1) Misto: a) a cavalo ate Ver
tentes: 9 km; b) rodoviario : 9 km. 

Pau dos Ferros - 1) Misto: a) a cavalo 
ate Fazenda Jacu: 15 km; b) rodoviario: 21 
km . 
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Capital Estadual - 1) Misto : a ) a cavalo 
ate Dormentes: 3 km; b) rodoviario : 416 km. 
ou: a ) rodoviario ate Mossor6: 150 km; b) 
aereo: 243 km. ou: a ) rodoviario ate Angicos : 
209 km; b) ferroviario (Estrada de Ferro Cea
ra-Rio Grande do Norte): 194 km . 

Capital Federal - Ate Natal, vias ja des
critas ; dai ao DF : 1) Maritimo : 2 356 km; 2J 
Aereo: 2168 km; 3) Rodoviario, via Feira de 
Santana BA: 2 982 km; 4) Misto: a ) rodoviario 
ate Mossor6 : 150 km; b) aereo: 2 411 km. 

COMERCIO LOCAL 

As vendas de mercadorias dos estabeleci
mentos varejistas em 1949 atingiram no 

comercio de Portalegre a modesta cifra de 
932 milhares de cruzeiros, segundo o Censo 
Comercial de 1950 (dado preliminar) . :II:sse 
valor representava, aproximadamente, 0,5% do 
valor das vendas do comercio varejista do Mu
nicipio de Natal e 0,2% do correspondente 
valor para o Estado do Rio Grande do Norte . 

INSTRU<;AO PUBLICA 

0 s resultados do Recenseamento de 1950 
revelam a situa~tii.o de Portalegre quanto 

ao nivel de instru~tii.o geral (pessoas presentes 
de 10 anos e mais) : 
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ESPECIFICACAO 

POPULACAO 
PRESENTE 

DE tC ANOS E MAIS 

• I % .Obre 
Numero o total 

----------·--- --- -- -
Sabcm lcr e escrevcr. . . . . . ....... . ........ . 
Nio sabcm lcr e cscrevcr. 
Scm dcclar.:rtto .. 

TOTAL . 

2 791 
4 26 1 

36 

7 038 

39,38 
60,11 
0,51 

100,00 

Como se verifica, 39% das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais eram alfabetizadas . 

Ao Estado corresponde a percentagem de 
27% . 

Ensino primtirio 

A TABELA a seguir permite estabelecer con
frontes que situam a posic;ao de Portalegre 

no Estado do Rio Grande do Norte, quanto ao 
ao grau de escolaridade: 

ESPECIFICACAO 

I 
Es~~do I Municipio 

Rio Granda de 
do Norte Portalegre 

N ~~os ahsalutO"> 

Pcssoas preseut.cs de 7 a 14 anos , reccnscadas em 
1.• VII-1950 .. . .......................... . 

Unidades escolares do cnsino pr~rio funda-
meotnl comum (1950) ............ .. . 

).fatricula geral do cnsino primirio fundamental 
comum (1950) .... . .. . 

NU.meros rebtivos 

Pcssoos de 7 a 14 anos por unidade cscolar .. · - ~ 
% da matricula gcral sObre p'!ssoas de 7 a J i anos 
Pessoas matricuh das por unid~tde rscolar ... ... . 

200 210 

1 209 

73 179 

165.60 I 36,55 
60,53 

2 415 

3i 

I 969 

65,27 
81,53 
53,22 

Os confrontos estabelecidos (fontes: Ser
vic;o Nacional de Recenseamento e Servic;o de 
Estatistica da Educac;ao e Cultura) devem ser 
entendidos com certas ressalvas, a comec;ar 
pela idade escolar arbitrariamente llmitada na 
faixa de 7 a 14 anos. 

Se todas as pessoas de 7 a 14 anos fre
qiientassem a escola, a cada unidade escolar 
corresponderiam 65 alunos em Portalegre e 
166 em todo o Estado. Na realidade, o numero 
de pessoas matriculadas por unidade escolar, 
em Portalegre, e de 53 (ao Estado corresponde 
urn coeficiente de 61 pessoas por unidade es
colar) . 
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A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 82% em Portalegre, contra 
37% no Estado do Rio Grande do Norte (per
centagem da matricula geral s6bre pessoas de 
7 a 14 anos) . 

FINAN(:AS PUBLICAS 

P ARA o periodo 1950/ 54 sao os seguintes os 
dados disponiveis s6bre finan<;as do Mu

nicipio de Portalegre (Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal) : 

F1NANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Recelta arrecadada Saldo ou 
Despesa .. deficit" 
realizada do balan~ Total Tributlirla 

-------------------
1950 .. 331 75 309 + 22 
1951. . . .. . .. . .... 442 82 260 + 182 
1952 .... 423 71 759 336 
1953 . ... 807 104 514 + 293 
HJ54 .. .. 737 85 722 + 15 

A arrecada<;ao da receita estadual e mu
nicipal apresentou os seguintes dados para o 
periodo 1950/ 54 (Inspetoria Regional de Esta
tistica Municipal) : 

ANOS 

1950 ......... . ....... . .. . ... . . . 
1951. . ..... . ....... . .. . . .... .. . . 
1952 .. .. ..... . . ...... . ... ... .. . ... ... . 
1953.. . ..... .. .. . ..... . .. . 
1954 . ......... .. ...... . . ... . . " . .... . . 

RECEITA ARRECADADA 
' • (Cr$ 1 000) · 

Estadual 

79 
95 

135 
118 
206 

Municipal 

3~ 1 
442 
423 
807 
737 

DIVERSOS ASPECTOS DAVIDA 

MUNICIPAL 

0 MuNICiPio de Portalegre esta situado na 
zona oeste do Estado do Rio Grande do 

Norte. 
A principal serra de seu territ6rio e a de 

Portalegre, no cimo da qual esta situada a 
cidade . Banha o Municipio o rio Apodi ou 
Mossor6. 
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Dentre os pontos pitorescos do Municipio 
destacam-se a fonte da Bica, de agua potavel, 
e que dista aproximadamente 400 metros da 
cidade; a fonte do Brejo, a respeito da qual 
correm algumas lendas, e a queda dagua de
nominada "Pinga", no riacho da Bica. 

Tratando-se, como ja foi visto, de uma das 
mais antigas localidades do Rio Grande do 
Norte, as manifestac;oes populares em Porta
legre apresentam aspectos sobremaneira inte
ressantes. Sao dignas de nota, por exemplo, 
as festas juninas. A chamada "danc;a de Sao 
Gon<;alo", que era uma curiosa tradic;ao, hoje 
nao se realiza mais. 

Em Portalegre esta situada uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema esta tistico brasileiro. 

E ST A publica~iio faz. pm·te da serie de 
monografias municipais organiz.ada pela 

Diretoria de Documenta~iio e Divulga~iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota 
introdut61·ia, sabre aspectos da evolu~iio his
t6rica do Municipio, corresponde a uma 
ten tat iva no sentido de sintetiz.ar, com ade
quada sistematiz.a~iio, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocon·em, em alguns 
casas, divergencias de opiniiio, comuns em 
assuntos des.la natureza, niio sendo raros os 
equivocos e erros nas pr6prias fontes de pes
quisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora~iio, especialmente 
de historiadores e ge6grafos, a fim de que se 
possa. divulgar de futuro, sem receio de 
controversias, o escor~o hist6rico e geogrdfico 
dos municipios brasileiros. 



ffiGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATfsTICA 

PrMidenle: Elmano Catdlm 

SecreiArlo-Geral: Waldemar Lopeo 

COLE<:;AO DE MONOGRAFIAS 

I - lLHEus. 2 - ITABUNA. 3 - TERRITORIO Do GuA
PORE. 4 - TERRITORIO DO RIO BRANCO. 5 - PELOTAS. 

6 - CAMPos. 7 - SoROCABA. 8 - NovA lGuAc;u. 
9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. II - MA-

RILlA. 12 - RmEIRAO PRE.To. 13 - BoTUCATU. 
14 - CACHOEIRO DE lTAPEMIRlM. 15 - ARACAJU. 
16- BENTO GoNyALVES. 17- SA:o GoNc;:ALo. 18-
ALAGOINHAS. 19 - MACEI6. 20- PARANAGu.<. 21 -
]AGUARAO. 22 - BAJE. 23 - DIAMANTINA. 24 - VI
TORIA DA CoNQUISTA. 25 - !TAPORANGA. 26 - lTAJAl. 
27 - CAyAPAVA. 28 - PETROPOLIS. 29 -NovA FRI
BURGO. 30 - PA:o DE Ac;:ucAR. 31 - LAJES. 32 -
PARNAIBA. 33 - PAsso FuNDO. 34 - MuRIAE. 
35- TERRITORIO DO AMAP,(. 36- PIRACICABA. 37-
]EQuu~. 38- PoRTALEGRE. 39- MARACANA. 40-
MoNTES CLARos. 




