
Os Concelhos do Alentejo Central 
Evolução Histórica 
Teresa Batista, Paula Mendes, Jorge Janeiro 

Universidade de Évora, sala 131, de 28-30 Novembro 2016 



No âmbito da comemoração dos 40 anos de Poder  Local Democrático  a CIMAC  
considerou relevante  estudar e analisar como chegamos ao território que 
conhecemos hoje. 
 
Conhecer o passado é uma ferramenta importantíssima  para perceber  o 
presente e o futuro.  

40 anos de poder local no Alentejo Central   



Porquê? Para quem? 

• Conhecer um pouco melhor a história 
do Alentejo 

• Perceber como evoluiu o território 

• Perceber o impacto dessa evolução 
nos municípios que conhecemos hoje 

• Reconhecer importância estratégica 
do Alentejo  Central na história de 
Portugal  

• Para todos os cidadãos do Alentejo 
Central  

 

 

 

 

 



METODOLOGIA  
Arquivos e Bases de Dados da Torre do 
Tombo, Biblioteca Nacional, CIDEHUS, 
Arquivo Distrital de Évora, Bibliotecas 
digitais Europeias… 
 

• Chorographias 
• Dicionários Geográficos de Portugal 
• Cartografia antiga de Portugal 
• Memórias Paroquiais 
• Documentos de Arquivo 
• Livros Paroquiais   
• Diários do Governo 
 



METODOLOGIA  

Análise e 
vectorização em 

Arcgis 10.3 

Cartografia  dos limites 
administrativos  dos 
municípios desde a sua 
criação até a atualidade. 

Base de dados de informação da 
evolução de todos os concelhos 
criados desde a fundação de 
Portugal no Alentejo Central  

Toponímia 1:10 000 

Cadastro Rústico do Alentejo 
Central 

Carta administrativa de Portugal 
Continental  



• Partilhar a informação 
com uma ferramenta:   

• Didática 

 

• Apelativa 

 

• Interactiva 

 

• Flexível 

 

 

DESAFIO: 



RESULTADOS  

Uma história com 
duas formas de 
contar.   



Separadores -  
Forma extremamente 
didática e simples de 
apresentar a 
informação 

RESULTADOS 



RESULTADOS  



RESULTADOS  



Cascata -  Forma 
extremamente 
visual e apelativa de 
apresentar a 
informação  

RESULTADOS 



RESULTADOS 

Considerou-se este template 
mais simples e intuitivo 
todavia mais confuso na 
exposição de informação  
histórica 



RESULTADOS 

Nada como espreitar os 
resultados… 

 
EM SEPARADORES: 

http://arcg.is/1T78p14 
 
EM CASCATA 
http://arcg.is/2dvHew5 

http://arcg.is/1T78p14
http://arcg.is/1T78p14
http://arcg.is/1T78p14
http://arcg.is/2dvHew5
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Conclusões 

• O resultado é uma base 

evolutiva para todos os 

concelhos do Alentejo Central 

podendo ser enriquecido com 

mais informação documental 

do território.  

• É uma base didática para as 

escolas em diversas disciplinas: 

história, geografia… 

 

• Prémio Melhor Story Map EUE 

2016 



 Muito Obrigada pela vossa atenção! 
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