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Resumo 

Hisportos (História dos Portos do Noroeste Português na Época Moderna – séc. XV-XVIII) 
é um projecto de investigação financiado pela FCT e desenvolvido entre 2001 e 2005, que 
procurou centrar-se no estudo dos portos marítimos do noroeste português, procurando 
abordar: os aspectos geo-morfológicos desses espaços portuários e sua interacção com 
dinâmicas históricas; a implantação e alteração de infraestruturas portuárias; a organização 
do espaço urbano; a aplicação de inovações tecnológicas associadas à engenharia 
hidráulica; a produção de conhecimento científico sobre esse espaço (cartografia, 
topografia, planos hidrológicos, ...). 

Estes objectivos conduziram à constituição de uma equipa multidisciplinar que congregou 
historiadores, arqueólogos, cartógrafos, engenheiros e arquitectos, em ordem a 
desenvolver uma metodologia de pesquisa e sistematização de informação que permitisse 
perspectivar, sob um olhar pluridisciplinar, um mesmo espaço, nas suas vertentes geo-
morfológicas, históricas e urbanísticas. 

O grande desafio por ele lançado foi o de agregar uma equipa com formação diversa, mas 
complementar, e a de procurar implementar uma grelha de inquérito multidisciplinar, 
submetendo materiais históricos (vestígios materiais, cartografia, documentos escritos), a 
leituras científicas diversas e especializadas, capazes de potenciar informações que a 
preparação de um historiador não lhe permitia descodificar.  

O projecto procurou ainda estabelecer contactos com grupos de investigação internacional 
com objectivos e áreas de trabalho afins, bem como organizar um seminário internacional 
sobre sistemas portuários europeus na época moderna, numa perspectiva comparativa. 

Nesta sessão serão apresentadas as opções e estratégias científicas e metodológicas 
seguidas pelo projecto, apontando-se alguns dos seus contributos no panorama da 
investigação portuguesa e internacional em torno dos estudos portuários.  
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