
Distrito de Portalegre 
 
Largas pinceladas de transparente aguarela 
Tons de azuis e verdes, em raras harmonias 
Captadas no planalto da serra de S. Mamede 
É esta a paisagem que José Régio entrou nela 
Professor-poeta, aí viveu, até final dos seus dias 
 
A planície alentejana e a serra verdejante se associa 
Completa a paisagem de esplendor, onde a burguesia  
Na cidade se fixa, desenvolve indústrias importantes 
Pois devido à doçura da água isenta de calcário 
Foram abrindo fábricas de têxteis, onde era necessário  
 
Aqui nasceram as lindas e célebres tapeçarias 
Em tecelagem, reproduzindo obras em cartões 
Oferecidos por pintores nacionais e estrangeiros 
Vieira da Silva, Carlos Botelho, Almada Negreiros 
Júlio Pomar,Jean Lurçat, Maria Keil e muitos mais 
Enriqueceram os colecionadores, as suas coleções 
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Fonte de Pesquisa - Wikipédia 

Portalegre é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de 
Portalegre, situada na região do Alentejo, sub-região do Alto 
Alentejo, com cerca de 15 642 habitantes (2011).  
É sede de um município com 446,24 km² de área e 24 930 
habitantes (Censos 2011), subdividido em 10 freguesias, limi-
tado a norte pelo município de Castelo de Vide, a nordeste 
por Marvão, a leste pela Espanha, a sul por Arronches e Mon-
forte e a oeste pelo Crato. 

O distrito conta com 15 concelhos: Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, 
Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel. 
Geografia 
Embora a paisagem dos municípios a norte de Portalegre ainda seja tipicamente alentejana, com zonas relativamente 
planas alternando com colinas na maior parte dos casos relativamente baixas, Portalegre é frequentemente descrita 
como uma zona de transição entre o Alentejo mais seco e plano, e as Beiras, mais húmidas e montanhosas. A orogra-
fia é mais variada do que na generalidade do resto do Alentejo, o que contribui para que a paisagem tenha caracterís-
ticas peculiares. 
A cidade encontra-se a uma altitude entre os 400 e 600 metros, na zona de transição entre a paisagem relativamente 
plana, mas com muitas colinas pouco elevadas a sul e oeste, e o sistema montanhoso de S. Mamede, que a rodeia a 
norte, leste e sueste. 
A geologia é variada, o que se traduz na variedade dos solos, existindo zonas de xistos, grauvaques, calcários e quart-
zitos. 

Portalegre 
 
 
Cidade das mais formosas  
Que nos transmite saberes  
E de lendas mui antigas 
Como as “Maias “maravilhosas  
Meninas de branco vestidas 
Adornadas de malmequeres 
A serra que lhe dá abrigo  
Se abre em planícies douradas 
Para que possa contemplar 
Tanta maravilha espraiadas  
Das muralhas medievais  
Cinco portas restam ainda 
Para o sol também entrar 
E junto poder beijar 
Essa cidade tão linda 
Na frescura das suas fontes 
Muita sede se vai matar   
E as famosas tapeçarias  
Urdidas em simples tear   
Encanta quem por lá passa 
E nos palácios de grande fama 
Ficou gravado na sua traça 
A grande e nobre alma alentejana. 
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Portalegre, Portugal  
Na Comenda te revejo 
Alpalhão tu és rural 
Tens em Nisa belo queijo. 
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