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COLE9AO I)E MONOGRAFIAS N.• 532 

ALENOUER 
PARA 

ASPECTOS FtSICOS 

• Area: 22.692 km•; a!titu4e da sede : 36 m; 
temperaturas em •C: mci.xima, 39; minima, 
30. 

POPULA9AO RESIDENTE 

• 34.949 habitantes (Censo Demognificp . .de 
1970); densidade demogrcifica: 1,54 habitan
tes por qui!6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS 

• 5 estabelecimentos industriais, 25 do co
mercia atacadista, 96 do varejista, 12 mis
tos e 23 de prestat;iio de servit;os; 3.351 
im6veis rurais; 2 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

• 76 unidades escolares de ensino primdrio 
comum, 1 de ensino medio; 1 !ivraria; 1 
cine-teatro; 5 associat;6es esportivo-recrea
tivas. 

ASPECTOS URBANOS 

• 10 ruas, 1 avenida, 6 prat;as, 2.135 predios, 
308 !igat;6es elt!tricas domiciliares, 170 apa
re!hos te!ef6nicos; 2 hoteis, 8 pens6es, 2 
restaurantes, 237 bares e botequins. 

ASSISTJ!:NCIA MEDICA 

• 1 hospital com 10 leitos; 3 medicos, 6 
dentistas, 1 entermeiro; 6 jarmdcias e dro
garias. 

VEfCULOS 

• Existentes em 1971 - 7 autom6veis, 45 
jipes e 15 caminh6es. 

FINAN9AS 

• Ort;amento municipal para 1972 (milhares 
de cruzeiros) - receita prevista : 1.334,0; 
renda tributdria : 235,0; despesa jixada: 
1.334,0. 

REPRESENTA9AO POLfTICA 

• 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TERRITO RIO que hoj e forma o Municipio de Alenquer 
integrou uma das zonas de catequese dos capuchos 
da Piedade, que em fins do seculo XVII se estabele
ceram pouco acima da foz do rio Curua, atrairam, 
para serem aldeados, indios da regiiio , entre os quais 
OS bares OU abares, e deram a localidade a denomi
nagiio de Arcozellos . 

Em vista das dificuldades de comunica<;iio e 
das endemias reinantes, a sede foi mudada para a 
confluencia dos igarapes Surubiu e Itacarara, onde, 
com o auxilio dos indios, foi erigida a aldeia de Su
rubiu (atual cidade de Alenquer), em 17 de maio de 
1730. 

0 top6nimo surubiu se origina de surubi (peixe) 
e yu (agua) e Itacarara, de ita (pedra) e carara 
(ave abundante nas margens do igarape). Taman
do-se ita no sentido de pouso, teremos pouso de ca
rara . 

A noticia da excelente localiza<;iio da nova alde
ia correu celere e niio tardou acorresse o gentio, ate 
do rio Trombetas, para ali se fixar. Com isto, o luga
rejo cresceu rapidamente. 

Ascensoo 
TENDO assumido o governo de Portugal, o Marques 
de Pombal nomeou Governador da Provincia do 
Griio Para seu irmiio, o Capitiio-General Francisco 
Xavier de Mendon<;a Furtado, que entrou em en
tendimentos com as autoridades espanholas, a fim 
de efetuar a demarcagiio das terras fronteiri<;as. Pa
ra se encontrar com as citadas autoridades, o Gover
nador foi ate o Rio Negro. Aproveitando a viagem, 
visitou as povoa<;6es ribeirinhas e as mais adianta
das outorgou o predicamento de vila, ja que para 
isso tinha autoridade, de acordo com Carta Regia 
de 6 de junho de 1755. Entre as localidades que mere
ceram a distingiio, achava-se a aldeia de Surubiu. 
0 Capit.ao-General mandou abater a mata e rasgar 
uma praga, onde o Desembargador Pascoal Madeira 
Fernando, Ouvidor do Para, fincou o pelourinho, sim
bolo da justiga del-Rei. 0 top6nimo indigena foi 
substituido pelo lusitano de Alenquer, homentLgem 
a uma localidade do Reina . Nomeados os membros 
da Camara Municipal, esta foi instalada de pronto, 
com o passive! aparato. 

Alem dos membros da Camara, havia o Diretor 
da Vila, autoridade a qual eram atribuidos tantos 
encargos que passava a exercer urn poder quase 
absoluto. Era o responsavel pela situagiio dos indios. 
Devia orienta-los para o trabalho, para a lavoura, 
para as empresas comerciais e manufatureiras. Era 
o responsa vel pelo ensino das primeiras letras da 
lingua portuguesa, que os indigenas precisavam 
aprender para adaptar-se a cultura lusitana. A ele 
competia zelar para que ninguem mantivesse em 
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escravidao a gente das selvas. Por fim, deveria 
conduzir e promover os descimentos das malocas dis~ 
tantes para as vilas e povoados que governasse. 

Os diretores s6 prestavam co:1tas de seus atos 
ao Capitao-General ou ao Intendente do Comercio, 
Agricultura e Manufaturas, que geralmente era o 
mesmo Ouvidor-Geral do Estado. 

Embora Alenquer tivesse, por urn periodo de 
quinze anos, perdido sua autonomia, seu desenvol
vimento processou-se normalmente, intensificando
se a partir de 1848, quando foi restaurado o predica
mento de vila. 

Forma~iio Administrativa 
A CRIAgA.o do Municipio foi determinada pela Carta 
Regia de 6 de junho de 1755 e levada a termo em 
1758, ano em que tambem se instituiu o distrito. 

Em cumprimento ao artigo 3.o do C6digo de Pro
cesso Criminal (decretado em 29 de novembro de 
1832) , que dividia o territ6rio da Provincia em co
marcas e termos, o Conselho de Governo, no ano 
seguinte, retirou de Alenquer o predicamento de vila, 
que passou a pertencer a cabega do termo, que era 
Santarem. 

Eis o texto do artigo 19, do ato da divisao terri
torial da Provincia, feito nas sess6es do mesmo Con
selho, de 10 a 17 de maio de 1833: 

"Art. 19 - 0 termo de que he cabega a Villa 
de Santarem (suprimida a denomi
na<;ao de Santarem e substituida 
pela de Tapajoz) compreende a 
mesma Villa e as de Alenquer e 
Alter do Chao, que perdem o predi
camen to de Villas" . 

A Lei n .o 140, de 23 de junho de 1848, restaurou 
o Municipio e restituiu a Alenquer a categoria de 
vila; esta foi solenemente reinstalada no dia 11 
de janeiro de 1849, com a posse da respectiva Cama
ra Municipal que, no mesmo dia, juramentou e em
possou os quatro primeiros juizes de paz eleitos. 

Alenquer foi elevada a categoria de Cidade par 
forga da Lei n.0 1.050, de 10 de junho de 1881. 

Na divisao administrativa de 1911 e nos qua
dros de apuragao do Recenseamento Geral , realiza
do em 1920, o Municipio aparece apenas formado 
pelo distrito de igual nome. 

Nos quadros de divis6es territoriais datados de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, Alenquer compreende 4 
distritos: Alenquer , Curua, Cuipeua e Parana-Miri. 

Segundo o quadro anexo ao Decreta-lei estadual 
n .o 2.972, de 31 de margo de 1938, bern como na divi
sao territorial do Estado, fixada pelo Decreta-lei es~ 
tadual n.0 3.131, de 31 de outubro de 1938, para vi
gorar no qliinqlienio 1939-1943, o Municipio comp6e
se de 2 distritos: Alenquer (com a zona desse nome 
e as de Cuipeua e Parana-Miri) e Curua. 

3 



Na divisiio territorial do Estado, vigente no 
qi.iinqi.ienio 1944-1948, e estabelecida pelo Decreta
lei estadual n.0 4.505, de 30 de dezembro de 1943, 
o Municipio permanece com os citados distritos, no
tando-se apenas que o da sede abrange 3 subdistri
tos: 1.0, 2.0 e 3.0. 

Essa divisiio, em 2 distritos, permanece ate a 
data atual. 

Forma~oo Judiciaria 
CoMARCA de 1.a entrancia, criada pela Lei provincial 
n.0 1.145, de 29 de margo de 1883, constitui-se do 
termo unico de Alenquer. Em seu foro ha urn advo
gado inscrito. 

ASPECTOS FiSICO$ 

SITUADO a margem esquerda do Amazonas, 0 Muni
cipio e urn dos sete que integram a microrregiiio do 
Media Amazonas Paraense. Seus 22.692 km" confi
nam com os municipios de 6bidos, Almerim, Monte 
Alegre e Santarem. 

A sede municipal, a 1°56'56" de latitude Sul e 
54°46'38" de longitude W. Gr., dista 701 quil6metros, 
em linha reta, da Capital do Estado. 

0 principal acidente fisico e constituido pelo 
rio Amazonas que banha os quarteir6es de Arapiri 
e Parana-Miri (parte). Como em toda a planicie 
amaz6nica, o solo e fartamente irrigado, destacan
do-se a presenga do rio Curua, na Vila do mesmo 
nome e nos povoados de Pacoval e Apolinario e e 
navegavel em parte do curso. Nessas terras encon
tram-se as grandes castanhais e balatais do Mu
nicipio. Afluente do Curua e o Mamia bastante en
cachoeirado. 0 lago Curua, muito piscoso, e pouco 
profunda ; calcula-se que tenha 3.000 metros de 
cumprimento par 1.500 de largura. 

Situada no rio Amazonas, a Ilha Arapiri, com 
area aproximada em 800 m", dista cerca de 20 mi
lhas da sede municipal. 

0 clima e quente e umido. Chove normalmente 
de janeiro a junho. Em 1969, a temperatura maxima 
foi de 39.o e a minima de 30. 

A argila representa a principal riqueza mineral; 
entretanto, consta a existencia de chumbo (galena), 
cristal de rocha e minerios de ferro, ainda sem ex
ploragiio. Perfurac;oes da Petrobras no media Ama
zonas revelaram uma das maiores bacias de sal-ge
ma do mundo, em profundidades compreendidas 
entre 660 e 2.200 m, numa extensao de 750 km por 
200 de largura. Borracha, castanha-do-para, madei
ra e plantas oleaginosas constituem as principais 
riquezas vegetais. Peles e couros de animais sil-
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vestres (cagas), peles de jacare, conchas de ita e 
abundancia de pescado aparecem como principais 
riquezas animais. 

Vista aeTea da cidade 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

NACIONAIS sao as principais correntes de povoamen
to . Deliberadamente fundado para promover o aldea
mento de indios, Alenquer teve no aborigene a base 
de sua formagao etnica. 

Os primeiros povoadores, procedentes de Portu
gal, entraram, ao que consta, a altura de 1867. Forte 
corrente migrat6ria procede do Nordeste, tangida e 
acrimentada pelas secas peri6dicas. 

A contribuigao do elemento negro resume-se na 
penetragao, no seculo XIX, de 50 a 60 escravos fora
gidos, que se estabeleceram a margem do Curua, no 
local a que denominaram Pacoval. 

Recenseamentos 
0 RECENSEAMENTO de 1970 encontrou 35.314 pes
soas em Alenquer, o que corresponde a 12,7% do to
tal da microrregiao e a urn incremento de 27,3 % em 
relagao ao de 1960. 
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Dos recenseados, 11.809 habitantes se localiza
vam no quadro urbano e 23.585 no rural. 

Quanto a populac;ao de fato residiam no Muni
cipio 34.949 pessoas, assim distribuidas: 

POPULAQAO RESIDENT£ 
MUNICiPIO E 

DISTRITOS Total Quadro Quadro rural 
urbano 

Alenq uer ..... 34 949 11 705 23 244 

Alenquer ... 28 332 10 825 17 507 

Curua . . ... 6 617 880 5 737 

-------

0 distrito-sede reunia 28.332 habitantes dos 
quais 14.305 do sexo masculino e o de Curua 6.617 
(3 . 413 hom ens) . 

A densidade demografica era de 1,54 h ab/ km' 
contra 1,22 no Cen so de 1960. 

Movimento da Popula~iio 

EM 1969, foram registrados 549 nascimentos (75 na 
timortos ) , 126 6bitos (34 m enores de 1 a no) e 138 
casamentos. 
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ASPECTOS ECON6MICOS 

ExTRATIVISMo e o sustentacula da economia munici
pal : castanha-do-para, juta, balata, concha de ita 
e pescado sao os produtos que contribuem com maior 
parcela para a receita de Alenquer. Do Municipio 
provem quase toda a semente de juta utilizada pa
ra o plantio da fibra na regiao amazonica. 

Em 1969, a prodw;ao extrativa vegetal foi ava
liada em Cr$ 121,0 milhares, conforme especificac;ao 
a seguir: 

QUANTI- VALOR 

PRODUTOS DADE 
(t) Absoluto Relativo 

(Cr$ 1 000) (%) 

------
Castanha-do-para .. 630 189 44,9 
Lenha (1 000 m3) • . 55 165 39,3 
Cumaru ..... . .. 29 64 15,3 
Outros .......... 3 0,5 

TOTAL.. . . 421 100,0 

IIIII Caoto.,.,..·clo·par6 II C11111aru 

ll u.w. 

7 



Pesca 
EM 1970, a Colonia Z-28 congregava 560 pescadores, 
todos brasileiros e maiores de 18 anos . Como apare
lhamento principal, utilizava 580 embarcag6es a 
remo, 1.300 espinheis, 460 tarrafas, 1.500 canigos e 
850 arp6es. 

Naquele ano, o pescado alcangou 305,5 toneladas 
no valor de Cr$ 207,5 milhares, assim distribuidos: 

I 
QUA0JTI- 1-ESPECIES DADE 

VALOR 

(t) 

---- ~----·· -·----· 

Tambaqui . 80 80 38,5 
Acari . . .% 42 20,2 
Tamoat:\. 50 25 12,0 
Piracuru .. g !3 6,3 
Camarao . . ll 8 3,8 
Curimata .. 9 6 2,9 
Pescada .. ~ 5 2,4 
Acani a9u .. 10 5 ·?,4 
Outras . 50 24 11,5 

TOTAL. 306 208 100,0 

Pecuaria 
SEGUNDo o Censo Agropecuario de 1970, os efetivos 
bovinos e suinos atingiam 49.004 e 10.361, respec
tivamente. Em 1969 as demais especies estavam 
assim, distribuidas: 

ESPECIES CABEQAS 

Eqtiinos 4 000 

Asininos 250 

Muares 700 
O vinos 10 000 

Caprinos 6 500 
BUfalos 250 

A criagao de bovinos para corte e produgao de 
leite, volta-se, de preferencia, para os zebuinos (n e
lore, gir e guzera) . 

Em 1969, calculou-se em 34.800 litros a produgao 
de leite, no valor de Cr$ 17,4 milhares e a de queijo 
elevou-se a 2 toneladas, no valor de Cr$ 6,0 milha
res . 

8 



Quanto a avicultura, o Censo de 1970 apurou a 
exist€mcia de 176.915 galinhas. 

A produ~ao de ovos atingiu, em 1969 148.500 
duzias, no valor de Cr$ 260,7 milhares. 

Agricultura 
A produ~ao de avos atingiu, em 1969, 148.500 

duzias, no valor de Cr$ 260,7 milhares. 
0 maior percentual do valor coube a juta com 

26,6% e 2.400t, seguindo-se o milho com 24,2 % 
(3.600t), o feijao com 20,2 % (2.400t) a mandioca 

AGRJCULTURA 

Valor do produ~ao-1969 

1111 Juta • Milho .fe.10o [;Jn] Mand.oca ~===~ Outros 

com 19,4% (38.400t) e bastante distanciado o arroz 
com 4,4% · e 1.020t. Os 5,2 % restantes do valor cor
respondiam a 8 outros produtos. 

Foram cadastrados pelo Censo de 1970, 436 e.s
tabelecimentos, nos quais trabalhavam 2.489 pes
soas e eram utilizados 62 tratores. 

Ha urn engenheiro agronomo em atividade no 
Municipio. 

Industria 
EM 1969, os 5 estabelecimentos fabris em funciona
mento ocupavam 52 pessoas, e calculava-se a pro
du~ao em Cr$ 151,8 milhares. 
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As industrias de minerais nao metalicos, com 2 
estabelecimentos e 36 pessoas ocupadas, cobriam 
93,6 % desse valor e os 6,4% restantes constituiam 
contribuic;ao de 3 estabelecimentos de produtos ali
mentares, com 16 pessoas ocupadas. 

Abate de gado 
Os PRODUTos derivados dos 1.532 bovinos e 1.266 
suinos abatidos em 1969, totalizaram 304,9 tonela
das, no valor de Cr$ 347,4 milhares. 

Destacou-se a carne verde de bovino, com 206t 
e 74,4% do valor, seguida de longe pela do suino com 
43t e 13,4%, e do toucinho fresco com 27t e 8,7 %. 

Completam a pauta, os couros verde e seco de 
bovino com 29t e 3,5%. 

Comercio 
No ANO em refer€mcia (1969) funcionavam 133 esta
belecimentos comerciais (96 varejistas, 25 atacadistas 
e 12 mistos ) alem de uma cooperativa de produc;ao. 

A exportac;ao compreendeu os seguintes produ
tos : 

MERCADORJAS 
EXPORTADAS 

J uta (libra) . .. . 
Castanb a-do-para .. 
Gado bovino .. 
Cumaru. 
Tijolos 
Te!has . . 
Milho . .. . 
Outros (23 produtos) . 

TOTAL.. 

VALOR 

I 
Absoluto : 

(Cr$) ' 

625 000 
189 000 
117 139 
64 4.60 
4.2 000 
4.0 000 
31 820 

108 4.68 

1 217 887 

Relativo 
(%) 

51,3 
15,5 
9,6 
.),3 
~.4. 
3,3 
2,6 
9,0 

100,0 

Entre os 23 outros produtos estavam inclui
dos: balata em bloco (175.000 kg), feijao (32.320), 
sementes de juta (5.040), couros bovinos verde e 
salgado <10.050) , peles de diversos animais silvestres, 
repteis, cobras 08.229 ), alem de arroz beneficiado, 
cacau em grao, farinha de mandioca-d'agua, gado 
suino, amendoa de babac;u, leite e blocos de m ac;a 
randuba e pirarucu seco. 

As mercadorias destinaram-se a Capital e diver
sos municipios do Estado, Manaus-AM, Porto Velho
RO e Rio Grande do Sui (couros bovinos) . 
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Presta~ao de Servi~os 
ENTRE os estabelecimentos de prestac.<ao de servic.tos, 
contavam-se 237 bares e botequins, 2 restaurantes, 
8 pensoes, 2 hoteis e 15 barbearias. 

Bancos 
ToDo o movimento bancario se processa por interme
dio das agencias que o Banco do Brasil e o Banco 
da Amazonia manteem na cidade. Em 31 de dezem
bro de 1971, eram os seguintes os saldos das prin
cipais contas, em milhares de cruzeiros : caixa, 449 ; 
emprestimos, 10.405 ; depositos a vista e a curto pra
zo, 916; depositos a mectio prazo, 58. 

Agencia do Banco do B rasi l 

Transportes 
TENDO no rio Amazonas sua estrada natural, Alen
quer, como a maior parte dos municipios da Amazo
nia, durante muitos anos dependeu apenas do trans
porte fluvial. 

Atualmente, porem, e servido pelas rodovias PA
-56 e PA- 28 e indiretamente beneficiado pela cons
truc.tao da TRANSAMAZ6NICA. 0 campo de pouso 
mede 1.500x30 m e esta sendo utilizado pelos Servi
c;os Aereos Cruzeiro do Sul e pela Norte Taxi-Aereo. 
Ha urn aviao Teco-Teco, que faz escala pelos muni
cipios vizinhos. 

Por via fluvial vai-se a : Santarem, em 5 horas, 
6bidos, 8 horas ; Monte Alegre, 12 horas ; Almeirim, 
48 horas e Belem , 96 horas. 
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De avHio atinge-se: Santarem e Almeirim, em 15 
minutos; 6bidos e MOnte Alegre em 35 minutos e 
Belem em 6 horas. 

A liga~ao com Brasilia faz-se por Belem. 

CONVEN,OES 

'Rodov•O pro1etodo 

l'orto lluvtol 

Compo de Pou1o 

0 Porto, a margem esquerda do parana de Alen
quer, disp6e de 1 trapiche com extensa ponte e de 
2 depositos para carga. 

Os veiculos existentes em 1971, no Municipio 
constavam de 7 autom6veis, 45 jipes e 15 caminh6es. 

Comunicat;oes 
DATA de 10 de janeiro de 1881 a inaugura~ao da pri
meira agencia postal; a telegrafica, da Ama
zon Telegraph Company, come~ou a funcionar em 
15 de janeiro de 1897. Somente trinta e quatro anos 
depois, o Telegrafo Nacional instalou sua agencia. 

Atualmente, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telegrafos (ECT) mantem no Municipio 1 agencia 
postal- telegrafica. 

Ha 200 telefones instalados pela Companhia Te
lef6nica de Alenquer e ligados a Companhia Telef6-
nica do Para (COTELPA). 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE tem como principais logradouros a A venida 
Getulio Vargas, a Travessa Dr. Lauro Sodre, a Rua 
Dr. Pedro Vicente e as pra~as Desembargador Ful
gencio Simoes, Santo Antonio, da Bandeira, Sao 
SebastHio, Sao Benedito e dos Motoristas. 
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Dos predios existentes, 750 se acham ligados a 
rede de abastecimento de agua e 606 disp6em de 
iluminagao domiciliar. 

De acordo com o Censo de 1970 elevava-se e a 
6.216 o numero de domicilios, dos quais 5.597 ocu
pados 0.775 no quadro urbana), 456 vagos e 163 
fechados . 

Assistencia Medico-Sanitaria 
0 HOSPITAL Santo Antonio disp6e de 10 leitos. Fun
cionam n a Cidade uma Unidade Sanitaria da Fun
dagao SESP e 6 farmacias . 

Quanta ao pessoal habilitado no setor de saude, 
consta de 3 medicos, 6 dentistas, 1 enfermeira e 
5 auxiliares de enfermagem. 

Hospital Santo Antonio 

Assistencia Social 
A PIA Uniao do Pao de Santo Antonio, a Confraria 
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, o Clube das 
Maes do Bairro de Loanda, o Clube das Maes do 
Bairro de Aningal, e o Clube das Maes do Centro da 
Cidade sao as entidades filantr6picas existentes no 
Municipio. 

Religioo 
PREDOMINANTEMENTE cat6lica, a populagao disp6e da 
Igreja Matriz de Santo Antonio alem de 61 capelas 
dedicadas: a Sao Benedito (2), Sao Sebastiao (9), 
Divino Espirito Santo (2), Santo Antonio (3) , Sao 
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Capela de Siio Sebastiiio 

Raimundo (1), Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 
(4), sao Jose (4), Nossa Senhora das Gragas (3), 
Nossa Senhora da Conceigao (3) , Sao Pedro (2) , Sao 
Joao OJ, Sagrado Coragao de Jesus (1), Nossa Se
nhora Santana (2), Nossa Senhora do Carma (1) , 
Sao Jeronimo (1), Cristo Ressuscitado (1), Menino 
Jesus (2) , Sao Francisco (3), Nossa Senhora de 
Fatima (2), Santa Luzia (1), Sao Mateus OJ, Sao 
Manuel (1), Sao Judas Tadeu (1), Sao Vicente (1), 
Santo Onofre (1), Nossa Senhora Aparecida (1), 
Sao Pio (1), Santa Gertrudes (1), Santa Maria (1), 
Born Jesus (1) e Nossa Senhora de Nazare (2). 

A religiao protestante conta com os templos 
da Igreja · Batista de Alenquer, Igreja de Macula, 
Igreja Evangelica Assembleia de Deus e 14 sal6es -
13 da Congregagao Evangelica Assembleia de Deus 
e 1 da Congregagao Batista de Atumao. 

Ha diversos centros espiritas em funcionamento. 

ASPECTOS CULTURAIS 

E nsino Primario 
DE ACORDO com o Censo Escolar de 1964 o indice de 
escolaridade do Municipio era de 92,6% contra 76,1% 
do Estado e 66,1% da Pais. 

A primeira escola primaria, regida pelo Padre 
Felipe Santiago de Vilhena, foi instalada em 1833. 

Em 1971, contavam-se 76 unidades escolares de 
ensino primario geral, nas quais lecionavam 125 
professores. 

No inicio do ano Ietivo de 1971 era de 4.436 o 
numero de alunos matriculados. 

14 



Grupo E scolqr Estadual Fulgencio Simoes 

Ensino Medio 
No GINAsro Estadual Santo Antonio hii. 2 cursos : gi
nasial e normal. Os 476 alunos matriculados, em 
1971, contavam com 18 professores . 

Outros Cursos 
A ESCOLA datilogrii.fica Ruy Barbosa funcionou, em 
1971, com 6 professoras e 19 alunos. 

Ginasio E sta_dual Santo Antonio 



Gincisio Esta.dua l Projessora Maria Va lmont 

Diversoes 
CINE-teatro Ideal, com capacidade para 300 especta
dores, e 0 unico estabelecimento de espetaculos 
publicos existente na Cidade. 

Associatismo 
Ers A RELAgA.o das associag6es desportivo-recreativas 
em atividade: Uniao Esportiva, fundada em 1923, 
Esporte Clube Internacional, em 1956, Aningal Atle
tico Clube, em 1951, Associagao de Desportos Vasco 
da Gama, em 1955 e Loanda Esporte Clube, em 1965. 
As tres primeiras, em 1970, congregavam 465 s6cios. 

Festejos Populares 
Os FESTEJos populares tern, geralmente, cunho reli
giose. Destacam-se OS que sao celebrados em home
nagem a Santo AntOnio, Padroeiro da Cidade. No 
dia 1.0 de junho realiza-se o "Cirio" prolongando-se 
as comemorag6es par 13 dias. 

Muito festejados, tambem, Sao SebastHi.o, Pa
droeiro do Bairro de Aningal, e Sao Benedito, do 
Bairro de Loanda. Nessas oportunidades e par oca
siao do Natal celebra-se o Marambire, especie de 
danga praticada desde a epoca da escravatura. En
tre as dangarinos, destaca-se a Rainha do Congo, 
muito homenageada. 

Turismo 
A PRINCIPAL atragao turistica e 0 lago do Curumu, 
distante da Cidade cerca de 7 quilometros. Na epo
ca de verao, formam-se nas margens pequenas pra
ias. 
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ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLITICOS 

FuNCIONAM em Alenquer, entre outras, a Coletoria· 
Estadual, Agencia da Empresa Brasileira de Correios 
e Telegrafos e Agencia Municipal de Estatistica do 
IBE. 

Finan~as Publicas 
EM 1970, o Estado arrecadou em Alenquer Cr$ 734,2 
milhares e a Prefeitura Cr$ 567,0 milhares. 

A arrecadagao federal esta a cargo da Exatoria. 
de Santarem. 

0 orgamento municipal para 1972 preve receita 
de Cr$ 1.334,0 milhares (renda tributaria Cr$ 235,0 
milhares) e fixa igual despesa. 

Representa~iio Politica 
0 LEGISLATIVO Municipal e composto de 9 edis. Ate 
abril de 1971 havia 11.155 eleitores inscritos. 

Prejeitura Municipal 
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FONTES 

AS INFORMAQoES divulgadas neste trabalho foram, na sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica. de Alenquer, 
Jaime Valente dos Santos . 

Utilizados, tambem, da.dos dos arquivos de documenta.<;iio 
municipal ct..o IBE e de d!versos 6rgaos do sistema estatistico 
na.cional. 
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EsTA publlcacao faz parte da sene de monoo;raf!as municipals 
organizada pelo Departamento de Divulgacao Estatistica do 
Instituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, sobre 
aspectos da evolucao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa visando sintetizar, com adequada sistematiza
cao, elementos esparsos em diferentes documentos . Ocorrem, 
em alguns casos, divergencias de oplniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e contradl<;6es 
verlflcados nas pr6prias fontes de pesquisas. Por isso, o IBE 
acolherla com o maior interesse qualquer colaboracao, especial
mente de historiadores e ge6grafos. 
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COLE~.AO DE MONOGRAFIAS ----. 

6.• Serle A 

500 - Criciiima, SC 
501- Ribeirao Preto, SP (4.• ed.) 
502- Cornelio Proc6pio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - I tumbiara, GO 
505 - Sape, PB 
506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507 - Cachoeira do Sui, RS 

(2.• ed.) 
508 - Sao Manuel, SP 
509 - ltaguaf, RJ (2.• ed.) 
510 - Sao Fid elis , RJ (2.• ed.) 
511 - Sao Caetano do Sui, SP 

(2.• ed.) 
512- Presidente Epitacio, SP 
513 - Santa Maria, RS (2.• ed.) 
514 - Goiania, GO (2.• ed.) 
515 - Sao Bernardo do Campo, SP 

(2.• ed.) 
516 - Aguas de Sao Pedro, SP 
517 - Garibaldi, RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Branco, AC 
520 - Quixada , CE (2.• ed.) 
521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 - Farroupilha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 
524 - Lambari , MG 
525 - Viseu, PA 
526 - Acaraii, CE 
527 - Vito ria, ES 
528 - Sao Vicente, SP 
529 - Coroata, MA 
530 - Parauna , GO 
531 - Batatais, SP 
532 - Alenquer, PA 



A cabou-se d e imprim ir aos doze dias do mes de jan eiro 
d e m il n ovecentos e setenta e tres, nas oficinas do Ser
v i qo Grajico da Fundaqi'io /BGE , em L u cas, GB - 6.264 
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