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Fontes e bases de dados 

 
• Fontes da investigação em História 

– documentos textuais com uma grande riqueza de conteúdo 
– difíceis de tratar automaticamente 

• Ferramentas habituais 
– folhas de cálculo 
– ferramentas de análise estatística 

 
• Realidade com relações complexas 

– dados em quantidade apreciável 
– maior expressividade 
– diversidade de análises com múltiplas perspetivas 

• Dois casos: Hisportos e Paisagem & Povoamento  
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Projeto Hisportos 

• HISPORTOS – “História dos Portos do Noroeste Português 
na Época Moderna – séc. XV-XVIII” (2005) 

• Amélia Polónia, Helena Osswald 
• Evolução 
• Condições 
• Operações 
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Conceitos no modelo de dados Hisportos 
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Formulário de recolha e consulta - Intervenções 
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Tese Paisagem e Povoamento 

• “Paisagem e povoamento: da representação documental à 
materialidade do espaço no território da diocese de Braga 
(séculos IX-XI): ensaio metodológico” 

• André Evangelista Marques 
• Unidades de organização espacial do território 
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Conceitos no modelo de dados Paisagem & Povoamento 

• Elemento – menção documental a uma unidade espacial  
• Unidade – unidade de organização do espaço, desde as 

mais pequenas parcelas agrárias até às grandes unidades 
de articulação política do território 
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Formulário 
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Aspetos comuns 

• Registo de factos recolhidos por historiadores em arquivos e na 
bibliografia 

• Base de dados constitui o repositório do projeto 
• Trabalho aprofundado de identificação dos conceitos relevantes 

e seu relacionamento 
• Inclusão de georeferenciação e mapas 
• Datação elaborada 
• Citações, indicação das fontes documentais e das referências 

bibliográficas associada aos registos 
• Suporte para interrogações arbitrárias e análises complexas 
• BD destinada a ser publicada e reutilizada por outros 

investigadores 
• Tecnologia simples com SQL (MS-Access) 
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Aspetos distintivos 

• Método no Hisportos 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BD encarada como meio divulgação dos dados e resultados 
do projeto 
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Método iterativo na Paisagem & Povoamento 
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Papel da BD no método de investigação 

 
• Desenho da BD desde o início do projeto 
• BD foi instrumento central na recolha e na análise 

– decorreu do método exaustivo de registo de factos sobre o território 
– verificação de hipóteses 
– objeto de crítica do próprio investigador 

• BD influenciou a evolução da investigação e foi objeto de 
reformulações ao longo do processo 

• No final foi publicada num repositório público institucional 
– Não estava disponível uma infraestrutura de gestão de dados de 

investigação 
– Evitaram-se particularismos excessivos para não prejudicar a 

inteligibilidade 
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Conclusão 

 
• No Hisportos reconheceu-se que se desperdiçou a 

possibilidade de utilizar a BD como instrumento de análise 
e não apenas de divulgação 
 

• No Paisagem & Povoamento, o desenho da BD na fase 
inicial e a respetiva utilização na recolha e análise 
permitiram uma abordagem iterativa 
– vantagem: capacidade demonstrada de lidar com a complexidade deixou 

espaço ao historiador para reformular o modelo inicial e obter uma versão 
mais madura e mais elaborada 

– evolução da investigação teve contrapartida no ajuste do modelo de 
dados 

– desvantagem: esforço extra de migração de dados entre versões 
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Conclusão 

• Em ambos os casos, a modelação, desenvolvimento e teste 
da BD requereu diálogo próximo entre o historiador e o 
informático que apoiou o projeto 
– esforço de tradução das linguagens respetivas 
– explicitação dos objetivos do estudo 
– modelação da realidade a representar 
– pesquisa das interfaces mais adequadas para cada fase da investigação 

 

• A abordagem multidisciplinar foi em ambos os 
casos a chave para o sucesso dos projetos. 
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Contactos 

 
 
 

Gabriel David 
gtd@fe.up.pt 

 
 
 

Base de dados Paisagem e Povoamento (diocese de braga , 
Séculos IX-XI) 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/publs_pesquisa.FormView?P_ID=57688 

mailto:antonio.gaspar@inesctec.pt
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