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Nos países europeus a introdução electricidade não foi simultânea em todo o território, 

em alguns casos verifica-se mesmo uma grande disparidade temporal entre as zonas que 

primeiro beneficiaram desta fonte de energia e aquelas que só mais tardiamente vão 

dispor de electricidade. As razões pelas quais se verificou essa disparidade é um dos 

tems que tem interessado os estudiosos da electricidade. A justificação para esta 

diversidade pode ser encontrada em razões muito diversas como o isolamento de 

algumas regiões, a disparidade entre zonas pouco urbanizadas e grandes cidades, a 

diferença de recursos naturais, económicos e financeiros dessas regiões ou a sua 

localização geográfica. 

 

Portugal foi um dos países em que se verificou uma grande diversidade na cronologia 

da electrificação das suas diferentes regiões. Se os principais centros urbanos 

beneficiaram da iluminação pública e privada a electicidade a partir finais do século 

XIX, nas décadas de 60 e 70 do século XX ainda existiam amplas zonas do interior do 

país que não possuíam de energia eléctrica. 

 

Esta situação foi em grande parte determinada pela dimensão dos centros urbanos, pela 

sua localização na malha urbana no país e pela diversidade das características 

geográficas, económicas e sociais, mas teve também como causa os contractos 

preexistentes com as companhias do gás. Esse facto explica, por um lado, as 

dificuldades de algumas cidades em substituir a iluminação pública a gás por 

iluminação eléctrica, e, por outro lado, o facto de vilas do interior, situadas na raia 

espanhola e que nunca chegaram a ter iluminação pública a gás, terem sido precoces na 

introdução da iluminação elétrica.  

 

Nesta comunicação pretende-se analisar a cronologia o estabelecimento de centrais 

eléctricas (termo e hídricas) no Alentejo tendo em consideração factores como os 

recursos hidrográficos existentes na região, a proximidade da fronteira com Espanha, a 

presença de locais turísticos, como zonas termais, com o objectivo de determinar as 

razões pelas quais os distritos do Alentejo, embora tenham tido as suas principais 

cidades precocemente iluminadas a electricidade, só foram completamente 

electrificados nos anos 1970. 
 


