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Introdução 

O presente relatório apresenta, de forma detalhada, o estágio curricular realizado 

no contexto do Mestrado em História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, contendo uma descrição das motivações que 

levaram à sua realização, das características da entidade acolhedora, das tarefas 

desempenhadas e ainda uma análise crítica do estágio. Em primeiro lugar, será crucial 

compreender os motivos que levaram à escolha do estágio e qual a natureza do mesmo, 

para além dos objectivos que foram tidos em conta na sua planificação.  

Estágio 

Após terminado o primeiro ano curricular do Mestrado, com especialização na 

vertente de História da Arte Medieval, foi escolhido como trabalho final a realização de 

um estágio curricular com relatório, existindo como alternativa mais duas opções: a 

redacção de uma dissertação e a produção de um trabalho de projecto. Entre as três 

alternativas, a escolha do estágio  prende-se com a intenção de realizar um trabalho com 

uma componente mais prática, que permitisse um contacto directo com o mercado de 

trabalho, possibilitando, ao mesmo tempo, aplicar os conhecimentos adquiridos no 

decorrer da parte curricular do curso. Para além disso, esta escolha relaciona-se também 

com uma consciência da importância do trabalho de inventariação de monumentos, 

tendo em conta a necessidade de registo de dados essenciais a qualquer estudo.  

Na FCSH foi prestada orientação pelo professor doutor José Custódio Vieira da 

Silva e, no SIPA, pela doutora Margarida Tavares, técnica superior do IHRU, que 

assegurou orientação profissional, uma vez que, na sua qualidade de docente de 

Arquitectura Militar e Fortificação (séc. XVI-XVIII), tinha dado a conhecer o SIPA e 

criou involuntariamente a curiosidade acerca da tarefa de inventariação. Tratando-se o 

SIPA – entidade acolhedora - de um sistema de informação, este estágio permitiu 

desenvolver técnicas de inventariação e sistematização de dados respeitantes a 

monumentos arquitectónicos, do ponto de vista temático, cronológico, urbanístico, 

tipológico, entre outros. Neste relatório haverá um espaço para a explicação concreta 

dos procedimentos de catalogação e das temáticas abordadas, que explicitará as 

actividades realizadas durante o estágio. 
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O estágio foi escolhido de forma a ir de encontro às matérias do curso de 

Mestrado em História da Arte – vertente de medieval, para que pudesse complementar a 

parte curricular decorrida durante o primeiro ano. No SIPA, foi possível desenvolver 

tarefas relacionadas com o mestrado já que, por um lado, inclui no seu registo objectos 

de natureza arquitectónica (um dos assuntos abordadas no curso), e por outro lado, 

tendo uma base de dados muito abrangente, permitiu uma vasta escolha temática ou 

histórica dos objectos, o que neste caso levou à escolha da época medieval e ao tema 

dos castelos e torres ou casas-fortes. Ambos os temas tinham sido abordados na 

disciplina de Paços Medievais Portugueses, leccionada pelo professor doutor José 

Custódio Vieira da Silva. 

No presente relatório o estágio curricular no SIPA será apresentado de forma 

detalhada, a nível do seu planeamento, objectivos, procedimentos e dificuldades, 

havendo ainda lugar a outros assuntos a ele paralelos que contextualizarão a sua 

ocorrência, como um capítulo dedicado ao âmbito do estudo do património português 

construído, a utilização dos recursos do sistema de inventário essenciais ao 

cumprimento das tarefas propostas, e uma perspectiva crítica em relação à eficácia do 

estágio e ao que o mesmo permitiu conhecer do próprio serviço. O relato de todas estas 

etapas será explicado no contexto do preenchimento das fichas da categoria monumento, 

uma vez que foi este o tipo de registo maioritariamente realizado no estágio. 

Objectivos 

Este estágio curricular seguia dois grandes objectivos: o estudo do fenómeno das 

torres medievais no Alentejo e a aprendizagem dos processos de inventariação. Foi 

nesta linha de ideias que se desenvolveram objectivos mais específicos enunciados no 

plano de estágio apresentado antes do início do semestre não curricular, do qual 

constava a seguinte lista: 

1. Aprender a analisar a arte medieval; 

2. Estudar a arquitectura militar medieval; 

3. Adquirir conhecimentos de vocabulário técnico de arquitectura; 

4. Analisar estruturas militares e medievais – o castelo e a casa-forte; 

5. Compreender o fenómeno feudal no Alto Alentejo; 

6. Compreender o alcance das estratégias militares e das técnicas arquitectónicas 

medievais; 

7. Sistematizar a informação recolhida; 
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8. Adquirir conhecimentos de linguagem técnica de inventariação; 

9. Realizar, completar ou actualizar as fichas de inventário relativas aos seguintes 

monumentos: 

i. Castelo de Évora Monte; 

ii. Castelo de Viana do Alentejo; 

iii. Castelo de Arraiolos; 

iv. Castelo de Nisa; 

v. Castelo do Redondo; 

vi. Torre das Águias (Mora); 

vii. Torre do Carvalhal (Montemor-o-Novo); 

viii. Torre de Coelheiros (Évora); 

ix. Torre da Giesteira (Évora); 

x. Torre de Val-Boim (Portel). 

10.  Aprender a realizar fichas de inventário de monumento e de conjunto; 

11.  Conhecer todos os níveis a que o SIPA actua em termos de campos de estudo; 

12.  Realizar um relatório final. 

 

As torres senhoriais foram o enfoque principal de estudo e inventariação, pois 

constituem um fenómeno de natureza feudal pouco explorado em Portugal e que, sendo 

facilmente confundidas com estruturas defensivas, se revelam edifícios plenos de 

simbolismo senhorial. Em termos práticos, a ideia do estudo conjunto de casas-forte e 

castelos tinha também em vista a exploração de diferentes abordagens de inventariação, 

já que se trata de estruturas de naturezas diferentes. A escolha de fazer incidir o estudo 

na zona do Alto Alentejo relacionava-se com o facto de este ser um local de 

concentração significativa de torres senhoriais e com a necessidade de exploração desta 

área por parte do sistema de inventário. Este contexto temático será incluído no final do 

relatório, juntamente com as conclusões, no capítulo dedicado ao cumprimento e 

seguimento dos objectivos propostos inicialmente.  

Entidade Acolhedora 

IHRU 

A entidade acolhedora do presente estágio curricular foi o Sistema de 

Informação para o Património Arquitectónico (SIPA), integrado no Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, Instituto Público (IHRU, IP). O IHRU está sediado 

em Lisboa, na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e o serviço do SIPA, onde se 
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realizou a maior parte do estágio, localiza-se no Forte de Sacavém. A informação 

disponibilizada pelo sistema de inventário encontra-se acessível online através do site 

www.monumentos.pt, onde se divulgam todos os registos de património inventariado, 

documentação dos arquivos, informação acerca da instituição e da revista Monumentos 

publicada pela mesma, assim como outros recursos, tais como inventários temáticos, 

rotas, exposições virtuais e notícias relacionadas com arquitectura e urbanismo. 

A história deste inventário começou com a extinta DGEMN que, criada em 1929 

por motivos relacionados com a conservação e restauro dos Monumentos Nacionais, 

iniciou uma listagem a que chamou de Registo dos Prédios do Estado. Esta lista 

evoluiu, contando já em 1947 com arquivos e fichas de informação avulsa (notas 

arqueológicas, bibliografias, resumos históricos, entre outros). Ao longo dos tempos 

esta informação tornou-se mais pormenorizada e abrangente, tendo-se incluído o registo 

de conjuntos urbanos e de paisagens e em 1995 o registo já era feito sistematicamente e 

incluindo também imóveis sem classificação. Finalmente, em 2006, a DGEMN foi 

extinta e foi criado o IHRU a partir do Instituto Nacional de Habitação (INH), que 

integrava as atribuições do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional 

do Estado (IGAPHE) e da DGEMN. Desta forma, hoje em dia, a base de inventário, em 

constante regeneração e crescimento, pertence a este organismo estatal. 

SIPA: IPA e AROP 

O SIPA constitui um serviço público que alberga um conjunto de recursos de 

informação e documentação sobre património arquitectónico, cujo objectivo é a 

inventariação e catalogação do património arquitectónico, urbanístico ou paisagístico 

com valor cultural mundial, nacional, regional ou local. Este serviço, assegurado por 

uma equipa multi-disciplinar (técnicos das áreas da Arquivística, Arquitectura, 

Arquitectura Paisagista, Geografia, História da Arte), actua a nível de todo o património 

de origem portuguesa existente no mundo, apesar de neste momento os objectos de 

inventário localizados fora de Portugal serem apenas introduzidos na base de dados por 

contributos externos voluntários ou através de parcerias com projectos de investigação 

com origem em instituições universitárias. Neste contexto, o SIPA gera cinco categorias 

de registo de inventário – monumento, conjunto, paisagem, sítio e espaço verde. Este 

estágio relacionou-se sobretudo com as fichas de monumento; contudo, houve também 
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um espaço dedicado ao registo de conjuntos urbanos, também susceptíveis de serem 

abordados no contexto dos assuntos tratados no mestrado. 

O SIPA é também detentor de um sector de arquivos e de colecções em grande 

parte pertencentes à extinta DGEMN, e de uma biblioteca temática especializada nos 

domínios do urbanismo, reabilitação urbana, habitação, arquitectura, história e outros 

assuntos paralelos a estes. O SIPA produz, gere e divulga a informação relacionada com 

este tipo de património edificado e os seus objectivos inserem-se num vasto âmbito da 

qualificação e valorização dos edifícios, conjuntos urbanos ou espaços verdes como via 

de planeamento e desenvolvimento locais ou regionais, para além do registo da sua 

condição actual. Disponibiliza também informação, mantendo-a disponível para 

consulta ao seu público-alvo, que é constituído por órgãos de gestão patrimonial, 

estudantes e professores de diversos graus e áreas de estudo, investigadores, e também o 

público em geral. Para além da divulgação no sítio de internet, que conta com uma 

plataforma colaborativa, os utilizadores do SIPA são recebidos presencialmente durante 

o horário de atendimento no Forte de Sacavém, onde é possível ter acesso ao arquivo 

digitalizado, à biblioteca e à própria documentação original mediante pedido especial.  

O acesso à informação guardada pelo SIPA é feito através de duas bases de 

dados principais: o IPA, para aceder à base de inventário do património arquitectónico, 

e o AROP, para aceder ao arquivo óptico. Através do IPA é possível aceder a todas as 

fichas de inventário produzidas até à data, com respectivo levantamento fotográfico e 

representações gráficas ou desenhadas (plantas, cortes, alçados)
1
, o que foi 

extremamente importante no decorrer da tarefa de produção e/ou actualização dos 

registos.  

A consulta do IPA permite pesquisar todas as fichas abertas no âmbito do SIPA, 

acedendo-se a todas as informações registadas acerca do objecto de inventariação. Estas 

informações não se encontram acessíveis ao público na sua totalidade, mesmo acedendo 

à base de dados, já que algumas delas contêm dados que não são visíveis online por 

motivos de segurança ou por constituírem informação técnica interna com interesse 

apenas para a gestão do inventário Assim, não são visíveis ao utilizador externo os 

seguintes campos de preenchimento: código-tipo, património móvel, utilização possível, 

                                                             

1
 Ver Anexo V 



6 

 

proprietário, utente, conservação cobertura exterior, conservação estrutura, conservação 

elementos secundários, conservação cobertura interior, conservação pavimentos, 

conservação decoração, conservação vegetação, adulteração, perigos potenciais, 

intervenção necessária e revisor data. Contudo, toda a informação é visível, com 

palavra-passe, através do programa IPA, para os técnicos de inventário, que, através de 

um sistema de pesquisa por filtragem da informação, podem pesquisar a totalidade dos 

campos. É possível através deste programa ver as fotografias e desenhos que lhe estão 

associados devido à comunicação constante deste programa com o AROP (base de 

dados que contém os arquivos). 

O AROP é o programa informático que permite aceder ao arquivo de 

documentos digitalizados produzidos pelos serviços e organismos antecessores do 

IHRU e por outros fundos documentais, tais como arquivos e colecções de entidades 

públicas ou privadas e arquivos e espólios pessoais. Através do AROP, foi possível 

visualizar no computador os documentos emitidos por estas instituições que permitem 

conhecer não só o restauro que os monumentos sofreram mas também o seu estado 

antes da intervenção e se houve descaracterização durante as empreitadas. Toda esta 

documentação foi digitalizada, estando hoje disponível para consulta através do arquivo 

óptico
2
. Este arquivo é constituído por duas  localizações ou directórios: no arquivo 

textual e nas fontes documentais. Normalmente, o arquivo textual (em grande parte 

proveniente da antiga DGEMN) integra processos de obras, nomeadamente, 

orçamentos, autos de vistoria, troca de correio entre instituições ou particulares e a 

DGEMN, relacionados com o objecto e notícias periódicas.  Estes documentos podem 

ser constituídos por plantas, alçados, fotografias ou imagens de desenho cartográfico. 

Este tipo de pesquisa constitui um procedimento de investigação tradicional, mas 

minucioso e indispensável ao preenchimento do campo Intervenção Realizada da ficha 

de inventário. 

A pesquisa no directório do AROP permite ter acesso aos documentos 

fotográficos e gráficos, cujas imagens aparecem associadas à ficha no IPA e, por 

conseguinte, são visíveis  através da internet, ou seja,  os programas da base de dados – 

IPA e AROP – comunicam entre si. Desta forma, é possível cruzar uma pesquisa de 

                                                             

2
 Ver Anexo VI 
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inventário com a informação do arquivo através da pasta de cada processo de obras ou 

documento, o que acontece devido à sua indexação ao número de identificação do 

registo (Número IPA). O conhecimento e a prática da utilização do IPA e do AROP 

foram essenciais para o preenchimento das fichas de inventário, já que as tarefas do 

estágio não se prenderam apenas com a pesquisa bibliográfica, mas também e 

sobretudo, com a compreensão e interpretação de estruturas arquitectónicas através da 

consulta dos registos que lhe dizem respeito e da análise dos vários tipos de 

representação gráfica, para além da própria criação ou alteração de fichas de inventário. 

Registo de Inventário 

O SIPA tem dois grandes tipos de fichas, consoante o grau de profundidade da 

sua informação: fichas de pré-inventário e fichas de inventário propriamente dito. As 

primeiras constituem fichas em que o maior número de campos possível deve estar 

preenchido, sendo que é obrigatório o preenchimento dos campos Categoria, Código-

tipo, Designação, Localização, Acesso, Protecção, Época de Construção, Imagem, 

Enquadramento, Autor, Data e Tipo de Registo
3
. Neste caso, em regime opcional, deve 

tentar-se preencher também os campos de Descrição, Arquitecto/Construtor/Autor, 

Cronologia, Tipologia, Bens Móveis, Utilização Inicial, Utilização Actual, 

Proprietário, Utente, Conservação Geral, Documentação e Observações
4
.  

As fichas de inventário do SIPA têm também diferentes categorias relativamente 

à natureza do objecto inventariado. A mais comum no caso do estágio aqui relatado 

refere-se à categoria monumento, registo em que é inventariado um edifício ou estrutura 

construída, escolhido pelo seu valor histórico e arquitectónico. Contudo, existem outros 

tipos de ficha produzidos pelo SIPA que abrangem outras áreas e escalas espaciais, 

como o caso das fichas de conjunto urbano, espaço verde, paisagem e sítio. Estas não 

estão directamente relacionadas com o assunto do mestrado em História da Arte, pelo 

que não constituíram o ponto de focagem do estágio. Ainda assim, tendo em vista um 

melhor conhecimento da entidade SIPA e do horizonte da inventariação, foi previsto 

também o preenchimento de uma ficha de conjunto urbano, objecto de norma de 

preenchimento específica (NIPA 03 – Conjuntos Urbanos). Escolheu-se, para o efeito, o 

                                                             

3
 Os campos das fichas de inventário serão explicados adiante no próximo subcapítulo. 

4
 Ver Anexo II 
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núcleo urbano intramuros de Evoramonte, também devido à ausência de uma ficha 

dedicada ao mesmo e à necessidade da sua criação.  

As fichas de conjunto urbano apresentam campos semelhantes aos das fichas de 

monumento, embora devam ser preenchidas partindo do ponto de vista do Urbanismo. 

Assim, o objecto deve ser visto na globalidade e nos seus elementos de articulação, 

através da descrição da configuração da morfologia, contexto rural/urbano e 

enquadramento geográfico da rede urbana. Para um preenchimento lógico deste tipo de 

ficha, deve fazer-se uma descrição partindo das características gerais para as 

particulares, tal como acontece nas fichas de monumento, o que neste caso se traduz em 

começar com uma referência aos limites, eixos e espaços principais, entre outros 

aspectos urbanísticos, seguindo-se depois uma referência aos monumentos com 

destaque urbano e ruas secundárias, mencionando ainda  determinados edifícios 

públicos e casas que tenham alguma particularidade importante. No caso dos núcleos 

urbanos ou centros históricos, os conjuntos urbanos  mais relacionados com o tema 

deste estágios ( castelos ou fortificações medievais), observa-se que  têm sempre um ou 

mais edifícios marcantes, para além do castelo, paço e/ou cintura de muralhas,  em 

especial  a igreja matriz e por vezes o pelourinho.  

O preenchimento de uma ficha de inventário obedece a normas legais de 

segurança e a normas relacioanadas com a lógica do inventário expressas em 

documentos internos( NIPA – Norma de Inventário do Património Arquitectónico). 

Qualquer ficha de inventário, não obstante ser de monumento ou conjunto, inventário 

ou pré-inventário, tem disponíveis para preenchimento uma lista de entradas ou campos. 

A regra de preenchimento pode, contudo, variar consoante a tipologia do objecto, 

podendo deixar-se o campo vazio ou com uma expressão de preenchimento pré-

estipulada caso a caso. Cada categoria de objecto está sujeito a um documento contendo 

as normas específicas de preenchimento.  

Registo de Inventário 

Para que o registo tenha consistência todos os tipos de ficha têm que assegurar 

resposta às seguintes entradas ou campos de preenchimento: 
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1. IPA 

A entrada IPA corresponde ao campo onde é indicada a categoria da ficha de 

acordo com a natureza do objecto inventariado, ou seja, se se trata de um monumento 

(edifício ou estrutura construída), de um conjunto (urbano), de um espaço verde, de um 

sítio ou de uma paisagem, sendo estas cinco as possíveis nomenclaturas para 

preenchimento do campo IPA. 

2. Número IPA 

Este é o número de identificação do objecto inventariado, que permite a 

identificação de uma ficha na base de inventário (IPA) e no arquivo óptico (AROP), 

assegurando assim a ligação entre o registo e seus documentos. Durante a realização do 

estágio aqui relatado este número era constituído por uma identificação alfanumérica 

que correspondia à localização do objecto inventariado do mais ao menos abrangente, 

juntamente com uma sequência de números atribuídos à ficha. Assim sendo, para 

melhor compreensão, atentemos no exemplo do castelo de Arraiolos cuja ficha está 

identificada com o número IPA “PT040702010004”, ou seja, “PT” corresponde ao país 

de localização – Portugal-, “04” corresponde ao distrito – Évora-, “07” corresponde ao 

concelho – Arraiolos – e “02” corresponde à freguesia – neste caso, também Arraiolos. 

Os restantes algarismos “010004” dizem respeito à própria identificação da ficha do 

castelo na base de dados do inventário. 

Contudo, durante o mês de Julho, houve uma alteração de todos os números IPA 

da base de dados para uma lógica diferente em que os algarismos são gerados 

automaticamente no IPA. Esta alteração deveu-se à reformulação autárquica das 

freguesias nacionais que poderia desactualizar a localização de alguns objectos 

anteriormente identificados. Desta forma, as fichas passaram a apresentar neste campo o 

número IPA actual, e, no final da ficha, foram acrescentadas duas entradas: a do 

Número IPA Antigo e a do Código de Localização. 

O número IPA não consta apenas da ficha de inventário do objecto que 

identifica, uma vez que este deve ser indicado sempre que o seu objecto é mencionado 

noutras fichas. Este é um caso recorrente no campo da tipologia (número 23), em que 

devem ser referidos objectos semelhantes do ponto de vista arquitectónico ou 

urbanístico, devendo esses objectos vir sempre acompanhados do seu número IPA para 
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que o utilizador que deseje consultá-los o possa fazer através dessa identificação de 

forma imediata.  

3. Código Tipo 

Neste campo é apresentado um código alfabético retirado de uma lista criada 

pelo SIPA, constituída por tipos e subtipos relativos a Edifícios e Estruturas 

Construídas  e que pode ser consultada no documento NIPA 01 . Este código é, em 

princípio, indicativo da função inicial da estrutura construída. No caso da construção ter 

sofrido alterações a nível funcional, este campo permite a indicação de dois ou mais 

códigos referentes às sucessivas utilizações , introduzidos por ordem cronológica,. Por 

outro lado, o objecto inventariado pode também identificar-se simultaneamente com 

mais do que uma função de entre as presentes na lista do NIPA e, nesse caso, podem 

também colocar-se os vários códigos correspondentes. Um exemplo deste fenómeno 

bastante comum no estudo efectuado neste estágio foram os castelos, cuja função se 

identifica com a de “Castelo”, com o código ABAA, e, simultaneamente, “Cerca, 

Muralhas, Cortina”, com o código ABAB. 

No caso das fichas de conjuntos urbanos, existe uma outra lista de códigos tipo, 

estes com apenas três letras, que se organizam em três grandes grupos: aglomerados e 

núcleos urbanos, sectores urbanos e componentes do espaço urbano. 

4. Designação 

Esta entrada pode abranger várias designações uma vez que deve conter a 

designação arquitectónica e/ou urbanisticamente correcta do objecto, embora seja 

também necessário que contenha a designação pela qual vulgarmente é conhecido, pois, 

para efeitos de pesquisa, é necessário que constem todos os termos conhecidos. No caso 

deste estágio, esta particularidade verificou-se constantemente uma vez que existem 

muitos monumentos constituídos apenas por uma cerca medieval e que são conhecidos 

como castelos. O mesmo acontece com muitas torres senhoriais que podem ser 

correctamente designadas assim, sendo também possível denominá-las de solares. 

Nestes casos, todas as designações devem ser incluídas no campo “Designação”, mas 

introduzindo-se primeiro a mais correcta do ponto de vista técnico. 

 

 



11 

 

5. Localização 

O preenchimento desta entrada é bastante objectiva, devendo ser feita a 

localização do objecto em quatro parcelas respeitando a seguinte ordem: país, distrito, 

concelho, freguesia. 

6. Acesso 

O campo “Acesso” deve conter as informações necessárias a quem deseje aceder 

fisicamente ao objecto ou apenas localizá-lo no mapa. Assim, deve indicar-se qual a 

estrada mais próxima através da sigla (por exemplo, EN118) e a morada, seguidas das 

coordenadas de GPS. Estas coordenadas são também introduzidas numa base autónoma 

do IPA para geo-referenciação, permitindo que se visualize automaticamente um mapa 

com a indicação da localização. Para o preenchimento deste campo foi utilizada 

frequentemente a ferramenta Google Earth. 

7. Protecção 

A protecção de um objecto inventariado indica se, perante a lei, ele se encontra 

protegido devido ao seu valor patrimonial, e qual o tipo de protecção. Neste campo 

importa também informar se o objecto inclui uma zona de protecção (é o caso dos 

conjuntos urbanos que integram um castelo que é classificado como Monumento 

Nacional), se está incluído numa zona de protecção (no caso de um castelo que não está 

classificado mas que se encontra numa zona histórica com protecção legal) ou se a 

protecção incide sobre o próprio objecto (é o caso de uma ficha de monumento de um 

palácio que é Monumento Nacional ou de uma ficha de conjunto de um núcleo urbano 

com valor histórico reconhecido legalmente). 

Este campo apenas é actualizado pelos responsáveis de cada sector do SIPA por 

se tratar de um preenchimento que pressupõe o conhecimento da lei e da sua 

normalização. Desta forma, durante o estágio, nunca lhe foi feita qualquer alteração. 

8. Grau 

Este campo é preenchido através de um código de numeração árabe de 0 a 9 e 

pode estar relacionado com o valor patrimonial de um conjunto ou monumento ou com 

a complexidade da ficha de inventário, como é possível verificar na seguinte tabela:  
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Grau 
Nível de 

registo 

Nível de valor 

(ordem decrescente) 

Existência 

actual 

Acesso à 

informação 

0 – 4 Inventário Valor patrimonial  Parcial 

5 – 6 Pré-inventário 
Quantidade de 

informação da ficha 
 

Parcial 

7 – 8   Inexistente Parcial 

9    Condicionado 

 

Desta forma, verifica-se que se divide este conjunto de códigos em quatro 

subconjuntos, uma vez que objectos classificados com grau de 0 a 4 dizem respeito a 

fichas de inventário e o código difere em função do valor do objecto, sendo 0 os mais 

valiosos (património mundial) e 3 os menos valiosos (património com valor local). O 

grau 4 respeita a objectos construídos sem valor patrimonial. No segundo subconjunto 

incluem-se os graus 5 e 6, correspondentes a fichas de pré-inventário e, neste caso, o 

grau varia de forma decrescente consoante a quantidade de campos preenchidos, 

considerando-se  grau 5 uma ficha de pré-inventário desenvolvido e grau 6 uma ficha de 

pré-inventário elementar. Os graus 7 e 8 dizem respeito a fichas que inventariam 

objectos inexistentes, ou por já terem sido demolidos (grau 7) ou por nunca terem sido 

construídos embora os projectos de concurso contenham informação relevante para um 

estudo arquitectónico (grau 8). As fichas com grau 9 referem-se a monumentos cuja 

informação de inventário se encontra condicionada a autorização superior, na maioria 

das vezes, por motivos de segurança. 

Esta informação encontra-se detalhada nas páginas 18 a 21 do NIPA. 

9. Enquadramento 

O enquadramento diz respeito a vários níveis de contextualização e deve ser 

produto da observação directa do monumento ou conjunto. O enquadramento pode ser 

feito nos seguintes contextos e pela seguinte ordem: urbanístico, da morfologia do 

terreno, geográfico e histórico. A abordagem deve ser baseada num raciocínio de 

relatividade e proximidade, ou seja, a nível urbano deve indicar-se a sua relação com a 

malha urbana envolvente (destacado, isolado, entre outros); a nível da morfologia do 

terreno, deve indicar-se a sua relação com os acidentes de relevo (por exemplo, próximo 

de um rio, sobre a encosta de uma colina); a nível geográfico, deve ter-se em conta a sua 

localização em relação à rede urbana  (por  exemplo, a distância em relação à sede de 
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concelho); a nível histórico, importa referir em que movimento construtivo ou artístico 

se insere e sob que tipo de iniciativa e até uma possível relação com outras construções 

regionais ou nacionais. Trata-se, portanto, de um enquadramento do objecto no tempo e 

no espaço. 

10. Descrição 

O campo da descrição contém, como o próprio nome indica, a descrição do 

monumento ou conjunto. O principal objectivo do preenchimento deste campo 

relaciona-se com o registo escrito e pormenorizado de uma construçãoem questão no 

seu estado actual. 

A lógica do discurso deve partir do geral para o particular e da esquerda para a 

direita, com uma escrita objectiva e sucinta que deverá criar uma leitura 

simultaneamente formal e funcional do edifício, através da descrição clara da 

articulação dos diferentes espaços ou estruturas. O texto do discurso é corrido, sem 

parágrafos, fazendo sentido, por vezes, colocar uma palavra ou conjunto de palavras em 

maiúsculas que termine a descrição de um elemento e o início de outro. Uma situação 

recorrente neste estágio, foi, no caso dos castelos com residência palaciana, começar-se 

a descrição pelas muralhas e, ao passar para a descrição do palácio, redigir a palavra 

“PAÇO” para contribuir para a lógica gráfica do texto e, consequentemente, facilitar a 

leitura. 

11. Descrição Complementar 

A “Descrição Complementar” serve para a pormenorização do campo 

“Descrição” do ponto de vista decorativo, não esquecendo que o registo de inventário 

segue uma perspectiva arquitectónica. Contudo, a decoração integrada na arquitectura 

constitui também parte da identidade de um monumento e, como tal, deve constar da 

ficha sem, contudo, criar ruído na leitura através da dispersão. Desta forma, existe este 

espaço dedicado a este tipo de apontamentos decorativos que são complementares à 

descrição do objecto. Outro assunto importante a incluir neste campo é a epigrafia: a 

existência de lápides e a sua localização deve ser referida na “Descrição”, contudo, a 

sua leitura e descrição detalhada deve ser feita nesta entrada. 
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12. Património Móvel 

Nesta entrada listam-se os objectos existentes no espaço interior de um edifício 

ou a ele associado sendo, na sua maioria, peças de mobiliário, decoração ou artes 

plásticas que denunciem algum valor histórico ou artístico com relevo para ser 

enunciado. Como tal, apenas se enquadra nas fichas da categoria monumento, devendo 

deixar-se o campo de preenchimento vazio nas fichas de conjunto urbano ou de espaços 

verdes. O património móvel não é visível online nem na base de dados do IPA quando 

utilizada pelo público em geral. 

13. Utilização Inicial 

Este campo refere-se ao propósito para o qual a construção foi feita, devendo 

reflectir o que é enunciado no “Código Tipo” segundo  uma lista de expressões pré-

definidas a fim de facilitar a pesquisa.  

14. Utilização Actual 

A utilização actual do objecto deve referir qual a função que tem nos dias de 

hoje e que, na maioria da vezes, é diferente da inicial. A enunciação que neste campo é 

feita resulta da descodificação do campo “Código Tipo”, no caso deste incluir uma 

função actual. Em caso negativo, o que significa que o objecto não tem actualmente 

qualquer função, deve preencher-se o campo com a palavra Devoluto ou, no caso de 

estar em obras, preencher com a expressão Em obras.  

15. Utilização Possível 

O preenchimento deste campo resulta de uma avaliação feita pelo inventariante 

relativa ao monumento, no caso deste não ter actualmente uma função adequada. Este 

campo não é visível pelo público em geral. 

16. Propriedade 

Este campo é preenchido com a indicação do tipo de propriedade legal do 

edifício. A propriedade poderá ser pública ou privada, após o que se especifica mais 

aprofundadamente qual a natureza da entidade a que pertence, isto é, municipal, 

regional, igreja, pessoa singular, entre outros. No caso do estágio que aqui se relata, os 

castelos são, em geral, propriedade pública estatal e as torres, na sua maioria, 

propriedade privada de pessoa singular. 
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17. Proprietário 

Esta entrada encontra-se obviamente articulada com a anterior e deve ser 

preenchida com o nome da entidade, instituição ou pessoa a que pertence o objecto de 

inventário. No caso de ser tratar de propriedade pública, o proprietário é enunciado 

como Estado Português (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças), no caso de ser 

privado, é indicado o nome do proprietário seguido da sua morada e contacto. Por 

questões de segurança e privacidade, este campo não pode ser visualizado pelos 

utilizadores públicos. 

18. Afectação 

A afectação diz respeito ao órgão ou entidade que, perante a lei, utiliza o objecto 

inventariado. Pode ser aqui considerada também uma pessoa, no caso se tratar de um 

monumento ou conjunto de propriedade privada singular. 

19. Utente 

No caso do objecto estar em utilização, deve ser indicado qual o seu utente e 

qual a relação estabelecida entre este e o objecto. Deve ser considerado utente, a 

entidade ou pessoa que possibilita a entrada ou acesso ao objecto. Este campo não é 

público. 

20. Época Construção 

Este campo deve ser preenchido ao nível do século, se possível. Em caso 

contrário, coloca-se a época histórica. Se houver uma hipótese não comprovada relativa 

a uma época de construção, pode enunciar-se essa época e, entre parêntesis, a indicação 

de “conjectural”. Por outro lado, é também possível definir mais pormenorizadamente 

um período de construção ao indicar “inícios”, “meados” ou “finais” a seguir ao século. 

Importa também referir que o século é expresso em numeração árabe, ao contrário do 

que é habitual, para permitir a pesquisa. 

Um objecto de inventário pode ter várias épocas de construção, devendo ser 

consideradas como tal novas construções arquitectónicas ou criações urbanas que o 

aumentem ou enriqueçam de forma significativa. Neste campo não devem ser 

consideradas as intervenções de conservação e restauro, uma vez que para tal existe uma 

entrada de inventário específica. 
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21. Arquitecto / Construtor / Autor 

Esta entrada respeita à menção de mestres e artistas envolvidos no planeamento 

e realização da construção, existindo a possibilidade de inserir vários nomes referentes a 

possíveis diferentes épocas de construção, e a várias profissões. Neste campo, não são 

consideradas entidades ou profissionais envolvidos nas intervenções relativas a 

conservação ou restauro. Pode dar-se o caso do autor ser desconhecido ou de não 

existirem certezas absolutas relativamente a algum nome enunciado e, nestes casos, é 

possível indicar que o autor é Desconhecido ou, na existência de um nome, que este é 

apenas atribuído - (atr.). 

22. Cronologia 

Na Cronologia deve enunciar-se por evidente ordem cronológica a sucessão de 

acontecimentos referentes ao conjunto ou monumento em inventariação até aos dias de 

hoje. Este texto apresenta-se corrido, devendo-se preferencialmente usar os  

substantivos que indiquem acções, e a referência cronológica deve ser o mais específica 

possível, começado sempre pelo ano se este for conhecido, ou até o dia e o mês. 

Contudo, se em alguns momentos da cronologia de um objecto, não houver 

conhecimento para uma data tão específica, é possível indicar apenas o século e, se 

possível, indicar se se trata de inícios, meados, ou finais. Tal como na época de 

construção, na Cronologia os séculos também são escritos em numeração árabe. Este é 

o único campo da ficha de inventário que pode incluir datas de nascimento e morte. 

23. Tipologia 

A Tipologia é uma das entradas de preenchimento mais importantes, até porque 

o texto que aqui se insere será o resumo que acompanha o registo aquando de uma 

listagem resultante da pesquisa na internet, ou seja, mesmo antes da ficha ser aberta. 

Assim, deve apresentar um texto uniforme, com uma escrita límpida e bem definida, 

não devendo existir variação nos termos técnicos para que a pesquisa não seja 

dificultada. Na visualização on line é o texto que acompanha a designação e a fotografia 

principal, pelo que este campo deve ser o último a ser preenchido, quando já existe uma 

consciência global do objecto. 

No que respeita ao seu método de preenchimento, aqui devem ser consideradas 

as características que o monumento tem em comum com outros seus contemporâneos, 
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com os do mesmo reinado, ou que, apresentem características semelhantes de natureza 

morfológica. É importante que este campo seja preenchido com exemplos de 

monumentos ou conjuntos urbanos que partilhem o mesmo tipo ainda que tal apenas 

ocorra a nível da corrente artística ou de um fenómeno morfológico regional, e 

colocando nesses exemplos o número IPA no intuito de facilitar ao leitor a sua consulta. 

O preenchimento deste campo foi feito através da consulta constante de outras 

fichas que serviram de modelo às realizadas no estágio, uma vez que a “Tipologia” 

responde a uma ordem de discurso específica. No caso da ficha Monumento, o 

preenchimento inicia-se com uma referência ao tipo de função da arquitectura, 

seguindo-se uma indicação da época histórica, corrente artística ou século em que se 

insere, e continuando pela enunciação dos aspectos morfológicos mais significativos 

seguindo o raciocínio enquadrado no objectivo deste campo acima descrito. No caso da 

ficha de conjunto,  começa por uma enunciação do tipo de aglomerado urbano, 

seguindo-se a sua posição administrativa, categoria urbana, implantação geográfica, 

formação histórica, seguindo-se depois as características da sua morfologia. 

24. Características Particulares 

O campo  Características Particulares é utilizado para apresentar as 

características que fazem de um conjunto ou monumento um objecto singular pelas suas 

peculiaridades e diferente dos objectos com quem partilha a tipologia. 

25. Dados Técnicos 

Esta entrada respeita à composição estrutural do monumento, sendo possível que 

este seja considerado um sistema estrutural elementar, de paredes portantes, de paredes 

autónomas ou misto.  

26. Materiais 

Os materiais a enumerar neste campo são os materiais utilizados na construção 

ou ornamentação arquitectónica do objecto inventariado, o que exclui objectos de 

património móvel que possam existir associados. Os mais comummente enunciados 

neste estágio foram o tijolo, a pedra calcária, o mármore e a madeira.  
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27. Conservação Cobertura Exterior, 28. Conservação Estrutura, 29. 

Conservação Elementos Secundários, 30. Conservação Cobertura Interior, 31. 

Conservação Pavimentos, 32. Conservação Decoração, 33. Conservação Vegetação 

Os sete campos destinados ao registo do estado de conservação dos elementos  

acima enumerados é aplicável apenas às fichas de monumento e deve ser preenchido 

com um dos seguintes termos resultantes de uma observação directa do objecto: Bom, 

Razoável, Mau e Ruína, existindo para cada uma das classificações um conjunto de 

parâmetros objectivos discriminados no NIPA. Importa neste ponto esclarecer apenas 

que os elementos secundários respeitam a elementos não estruturais do edifício, tais 

como revestimentos não decorativos, coberturas de vãos ou equipamentos. 

34. Adulteração 

Nesta entrada devem colocar-se possíveis modificações que o objecto tenha 

sofrido e que alterem a sua anterior morfologia ao nível da descaracterização. Para o 

preenchimento desde campo é necessário o cruzamento de informação entre o estado 

actual do objecto e a informação proveniente de documentação anterior. O NIPA indica 

alguns exemplos de adulterações, embora não apresente uma lista de termos a utilizar 

obrigatoriamente. 

35. Perigos Potenciais 

Tendo em conta que os monumentos e conjuntos estão expostos à 

descaracterização e destruição, aqui devem enunciar-se os factores que poderão ameaçar 

a sua integridade ou, pelo menos, a sua compreensão arquitectónica ou urbanística. O 

preenchimento desta entrada de inventário é feito a partir de uma lista de termos a 

utilizar previstos no NIPA, embora possa ser colocada informação adicional, 

nomeadamente que diga respeito ao local concreto que se encontra em determinado 

perigo de dano por causa natural ou descaracterização . Tanto este campo, como o 

anterior, não são visíveis por um utilizador do público em geral. 

36. Bibliografia 

A bibliografia deve ser apresentada por ordem alfabética e respeitando a norma 

adoptada pelo IPA. Deve conter, não só recursos consultados no contexto do 

preenchimento da ficha, mas também os que foram encontrados a título de referência e 

que, por algum motivo, não foram consultados. No caso de uma actualização de registo 
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deve ser mantida a bibliografia previamente inserida. Estas duas questões prendem-se 

com a necessidade do utilizador da base de dados conhecer todos os recursos existentes 

acerca do objecto, uma vez que todas as fontes descritivas podem ser importantes.  

37. Documentação Gráfica, 38. Documentação Fotográfica, 39. 

Documentação Administrativa 

Estes três campos destinam-se à especificação do local público ou privado onde 

se pode encontrar a documentação associada à ficha. No caso da documentação gráfica, 

trata-se maioritariamente de desenhos e cartas; no caso da documentação fotográfica, 

refere-se às fotografias tiradas ao monumento ou conjunto; e no caso da documentação 

administrativa trata-se sobretudo de processos de obras. A maior parte destes 

documentos vêm enunciados como IHRU: DGEMN/DSID, uma vez que praticamente 

todos fazem parte do arquivo do IHRU, muitos deles provenientes da antiga DGEMN, 

contudo, é também neste campo que se introduzem outras possíveis fontes primárias 

como arquivos nacionais ou documentos provenientes do ANTT, e, neste caso, também 

elas seriam enunciadas. 

40. Área Bruta 

A base de inventário do SIPA relaciona-se com a disciplina de Arquitectura e, 

como tal, importa existir, sempre que possível, uma descrição arquitectónica detalhada. 

Desta forma, inclui-se neste campo a área de implantação que ocupa todo o objecto. 

41. Área Útil 

Neste campo é introduzida a área bruta do monumento com a subtração da área 

da espessura das paredes. Este valor pode ser conseguido no AROP, através das plantas 

com escala existentes na base. 

42. Área Envolvente 

A área envolvente diz respeito à soma da área de implantação e da área exterior 

livre da mesma propriedade. Neste estágio, raramente foi possível preencher este campo 

por falta de informação específica relacionada com os limites de propriedade. 

43. Intervenção Realizada 

No campo Intervenção Realizada é necessário enunciar cronologicamente os 

processos de obras relativos a trabalhos de conservação e/ou restauro sofridos pelo 
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monumento ou conjunto. Uma vez que, na grande maioria dos casos, estes foram 

realizados pela DGEMN durante o século XX, este campo foi preenchido através da 

consulta do arquivo óptico do SIPA (mainAROP). As regras de preenchimento em 

termos formais são semelhantes às referidas no campo “Cronologia”, embora neste 

caso, exista um maior número de datas registadas. 

44. Intervenção Necessária 

O preenchimento deste campo deve ser resultado de uma avaliação feita pela 

inventariante relativo a obras consideradas imprescindíveis à manutenção da integridade 

física e cultural do monumento ou conjunto. O NIPA recomenda uma lista de termos a 

utilizar, embora tal não seja obrigatório. 

45. Observações 

Esta entrada constitui um espaço destinado à informação que não se enquadra 

em nenhum dos outros campos de preenchimento. Por vezes, é possível que seja 

também utilizado para pormenorizar uma descrição que, se incluída no campo a ela 

destinado causaria incompreensão ao leitor por ser informação excessivamente 

detalhada. Neste caso, a informação é aqui introduzida como se se tratasse de uma nota 

de rodapé. É importante que este campo seja utilizado em pequena escala para que seja 

evitada redacção de um texto desconexo, por conter informação demasiado 

diversificada. 

46. Autor Data 

O autor de uma ficha deve ser referido através do primeiro e último nome 

seguido do ano de realização da ficha. Considera-se autor de uma ficha alguém que a 

criou de raiz ou que, no trabalho de actualizá-la, a modificou de uma forma tão 

profunda que lhe confere direitos de autor. Esta situação verificou-se em alguns casos 

do estágio, já que algumas fichas preexistentes na base de inventário careciam de de 

informação significativa, de tal modo que, ao actualizá-las, estas ganharam um conteúdo 

completamente diferente. 

47. Revisor Data 

O revisor e a data de revisão vêm indicados da mesma forma que no campo 

acima explicado. O nome aqui enunciado diz respeito à pessoa que, após a ficha estar 

concluída, fez a revisão de todo o texto da ficha no intuito de corrigir erros  de natureza 
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técnica e científica, mas também erros ortográficos ou semânticos. O revisor deve 

também verificar se todos os elementos da ficha se encontram de acordo com a norma 

do inventário e avaliar a legibilidade do texto. No caso do estágio, figuram neste campo 

o nome da co-orientadora  da entidade (Margarida Tavares) que assegura a adequação 

às normas técnicas e  o nome do professor orientador José Custódio Vieira da Silva, 

pela credibilidade da sua análise e validação científica. 

48. Actualização 

Nesta entrada deve ser referido o autor da actualização da ficha segundo a 

mesma norma dos dois últimos itens – primeiro e último nome, seguidos do ano de 

actualização. Aqui devem ser mantidos os vários autores e datas que anteriormente 

actualizaram a ficha. As actualizações actuam a vários níveis, como no campo legal (no 

caso, da Protecção), na actualização científica dos estudos, na geo-referenciação, na 

pormenorização das entradas da Descrição, Descrição Complementar, Cronologia, 

Conservação, Intervenção Realizada, entre outros. 

Formação no IPA 

Uma vez que tinha havido já um contacto com a tarefa de registo de inventário 

no contexto da cadeira de Arquitectura Militar e Fortificação (séc. XV a XVIII) durante 

o primeiro ano do mestrado, existia uma noção da estrutura das fichas, embora esta 

tenha sido feita numa abordagem generalista e mais focada no objecto inventariado do 

que nas técnicas de inventário. A aprendizagem das técnicas de inventariação foi feita 

essencialmente em breves reuniões, durante as quais foi explicado como utilizar a base 

de dados do inventário, através do programa informático IPA e do AROP. Essencial à 

compreensão e à adaptação das bases de dados foi a própria utilização constante do 

programa informático, o que permitiu uma aprendizagem eficaz através da prática. 

Alguns meses antes do início do estágio, tinha sido já realizada uma visita ao 

Forte de Sacavém guiada pela doutora Margarida Tavares, durante a qual foi possível 

conhecer alguns dos trabalhadores do SIPA. Contudo, no primeiro dia de estágio, a 5 de 

Novembro de 2013, houve uma apresentação informal a todo o corpo de funcionários 

presentes. Nesse mesmo dia, foi retomado o trabalho realizado no ano lectivo anterior – 

a ficha de inventário da cerca urbana e paço de Evoramonte – em contexto curricular da 

cadeira de Arquitectura Militar e Fortificação (séc. XV a XVIII). Este trabalho foi 

finalizado e entregue no contexto da disciplina, contudo, tinha sido baseado numa 
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abordagem menos rigorosa em termos de inventariação. Assim, reiniciou-se a 

actualização desta ficha de inventário no sentido de, a partir daí, desenvolver as técnicas 

necessárias e ir tomando conhecimento dos procedimentos à medida que dúvidas e 

necessidades surgissem.  

Os primeiros dias foram passados com o enriquecimento da ficha da cerca 

urbana e paço de Evoramonte, importando ter em conta que o seu preenchimento 

constituiu uma oportunidade para o treino da utilização dos mecanismos destas duas 

bases de dados principais. Simultaneamente, houve também uma habituação a outras 

ferramentas informáticas indispensáveis neste trabalho, como o Google Earth, através 

do qual foi possível determinar dados como as coordenadas geográficas, a altitude e por 

vezes a área bruta de um monumento, que constituem informações básicas da ficha de 

inventário. 

Durante esta fase inicial, surgiu também a oportunidade de conhecer um outro 

recurso - a biblioteca do SIPA, cujo acervo foi numerosas vezes utilizado 

posteriormente. Foi também essencial o recurso à consulta dos manuais normativos do 

sistema de informação, nomeadamente do NIPA 01 – Norma de Inventário do 

Património Arquitectónico, relativo às normas das fichas da categoria monumento, na 

qual se inserem todos os objectos que tinham sido propostos no plano de estágio. Neste 

manual é possível ter acesso às normas que regem cada um dos campos de 

preenchimento da ficha de inventário, às tabelas de tipologia de classificação de vária 

ordem: quantitativa (por exemplo, o grau, que classifica o registo das fichas de 0 a 9) e 

qualitativa (por exemplo, o estado de conservação) e aos códigos que devem ser 

aplicados a cada monumento (por exemplo, ABAA diz respeito ao código de “castelo”).  

Foi também essencial durante esta primeira etapa a aprendizagem e habituação à 

análise de plantas dos edifícios, que se encontram associadas às fichas, e que são 

imprescindíveis no trabalho de descrição, porque representam e demonstram a estrutura 

do monumento, e porque permitem perceber com rigor a sua orientação geográfica.  

Seguindo indicação da doutora Margarida Tavares, deveria ser procurada uma 

integração na equipa do SIPA através da colocação de questões de diversa natureza aos 

vários especialistas. Assim, a título de exemplo, no caso da aprendizagem do 

funcionamento da ferramenta Google Earth, foi prestado algum auxílio por parte da arq. 

Teresa Ferreira. No caso do surgimento de dúvidas relativas a processos de inventário 
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eram abordadas as técnicas superiores e historiadoras da arte Paula Noé, encarregue dos 

monumentos de arquitectura militar, Paula Figueiredo, responsável pelos monumentos 

de arquitectura religiosa, e Rosária Gordalina, encarregue dos monumentos dos distritos 

do Sul do país. 

Tarefas desempenhadas 

Cumprimento e adaptação do plano de estágio 

De acordo com o plano de estágio apresentado antes do seu início, foi seguida 

uma lista de monumentos a inventariar, constituída pelos seguintes imóveis: castelos de 

Evoramonte, Viana do Alentejo, Arraiolos, Nisa e Redondo, e as torres das Águias 

(Mora), Carvalhal (Montemor-o-Novo), Coelheiros (Évora), Giesteira (Évora) e Val-

Boim (Portel). Contudo, este plano foi alterado na medida em que o previsto castelo de 

Nisa foi eliminado pelo lapso de ter sido confundido com uma construção medieval 

quando, na verdade, se trata de um castro. Ao fim de três meses de estágio, 

encontravam-se praticamente completas (redigidas e corrigidas) as fichas dos castelos 

de Evoramonte, Arraiolos e Redondo, e da Torre das Águias. Mais tarde, contudo, 

verificou-se que havia ainda condições para elaboração de outras fichas, desde que 

fizessem parte do mesmo contexto histórico-artístico proposto inicialmente. Desta 

forma, foram adicionadas ao plano inicial as fichas de inventário dos castelos de Borba, 

Veiros, Portel e Alvito e Torre da Camoeira, nas quais se começou a trabalhar 

seguidamente. Considerou-se também pertinente a criação das fichas de pré-inventário 

dos Paços do Concelho de Evoramonte e a Igreja do Salvador de Arraiolos, por se ter 

verificado o seu interesse durante o trabalho de campo e tendo em vista o 

enriquecimento da experiência adquirida, tanto a nível da inventariação, como a nível da 

temática aqui abordada, uma vez que nenhuma destas duas fichas se relacionou com 

castelos, muralhas ou casas-torre. Contudo, apenas se ambicionou o nível de pré-

inventário pelo facto da natureza destes monumentos – arquitectura civil e religiosa – 

não se enquadrar no tema proposto para estudo durante o estágio. Estas informações 

podem ser sintetizadas na seguinte tabela:  
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Plano de estágio Novo planeamento 

Castelo de Évora Monte; 

Castelo de Viana do Alentejo; 

Castelo de Arraiolos; 

Castelo de Nisa; 

Castelo do Redondo; 

Torre das Águias (Mora); 

Torre do Carvalhal (Montemor-o-Novo); 

Torre de Coelheiros (Évora); 

Torre da Giesteira (Évora); 

Torre de Val-Boim (Portel); 

Conjunto Urbano de Evoramonte. 

Castelo de Évora Monte; 

Castelo de Viana do Alentejo; 

Castelo de Arraiolos; 

 

Castelo do Redondo; 

Torre das Águias (Mora); 

Torre do Carvalhal (Montemor-o-Novo); 

Torre de Coelheiros (Évora); 

Torre da Giesteira (Évora); 

Torre de Val-Boim (Portel); 

Conjunto Urbano de Evoramonte. 

 Castelo de Borba 

Castelo de Veiros 

Castelo de Portel 

Castelo de Alvito 

Torre da Camoeira 

Paços do Concelho de Evoramonte 

Igreja do Salvador de Arraiolos 

 

Numa fase final do estágio, houve ainda um trabalho final constituído pela 

reformulação dos campos “Descrição”, “Cronologia” e “Intervenção Realizada” da 

ficha de monumento do castelo de São Jorge, embora esta tenha sido feita com vista à 

prática da consulta do AROP - arquivo óptico (por se tratar de um monumento no qual 

foram feitas inúmeras intervenções) e, por isso, foi considerado um caso extraordinário 

ao estágio, pelo que a experiência que daqui adveio não será aqui relatada. 

Após ter sido feita uma primeira actualização ou criação de várias fichas, estas 

foram entregues à doutora Margarida Tavares para que fizesse a revisão das mesmas. 

Optou-se por utilizar o método de registo de alterações do texto no próprio programa 

Microsoft Word, onde era possível também inserir comentários. Alguns erros corrigidos 

eram apenas desatenções, outros constituíam problemas de anacronia, de terminologia 

técnica ou ainda falta de pertinência da informação em relação ao campo de 

preenchimento em que se encontrava. Depois de estes erros estarem corrigidos, houve 

uma nova revisão por parte da orientadora profissional e, após o estágio estar terminado 

e as fichas se considerarem também terminadas e correctas, foram entregues ao 

professor orientador José Custódio Vieira da Silva, que fez uma última revisão. A 
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correcção desta revisão resultou nas fichas que podem ser consultadas na base de 

inventário à presente data
5
. 

Mais tarde, já na fase final do estágio, pôde finalmente utilizar-se o texto do 

preenchimento do registo redigido fora da base de dados e foi tomado conhecimento da 

forma como se poderia colocar a informação no IPA, assim como as fotografias
6
. 

Registos e organização de materiais 

Tendo em vista o rigor esperado num relatório e devido à sua importância a 

nível académico, houve, desde a fase inicial de estágio, uma preocupação em manter o 

hábito de anotar frequentemente as tarefas desempenhadas. Para contribuir para a 

constante actualização de anotações de ocorrência, foi constituído um portefólio, onde 

eram gradualmente arquivados documentos de diferente natureza que comprovavam a 

realização das diferentes actividades ou que eram frequentemente consultados. Este 

portefólio foi essencial a uma boa organização e planificação. Nele encontravam-se os 

seguintes documentos: 

1.  Registo mensal e total de presença; 

2.  Mapas de registo de monumentos a inventariar com as diferentes 

actualizações; 

3.  Protocolo de estágio; 

4.  Declaração de estágio passada pelo SIPA para comprovativo durante o 

trabalho de campo, 

5.  Antigas fichas de inventário dos monumentos acompanhadas por plantas, 

anotações feitas in loco e mapas de satélite com indicação de localizações 

(com um separador dedicado aos castelos e outro dedicado às torres) 

6.  Anotações relativas a datas ou fases de estágio; 

7.  Certificados de participação nas actividades extra-estágio; 

8.  Bibliografia essencial e complementar quando fotocopiada dividida em: 

Época Medieval; Fortificação Medieval; Bibliografia para castelos a 

inventariar; Bibliografia para torres a inventariar. 

9. Esquema de apresentação oral 

 

                                                             

5
 Ver anexo III 

6
 Ver anexo VII 
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Foi também construído no Google Earth um mapa com indicação geográfica dos 

monumentos a serem inventariados
7
. Este mapa permitiu, numa fase inicial e, 

posteriormente, numa apresentação final, observar a distribuição dos edifícios estudados 

no espaço do Alto Alentejo e planear os itinerários do trabalho de campo
8
.  

Preenchimento das fichas 

Durante a planificação do estágio, foi feita uma tentativa de diversificar o 

trabalho, para que fosse possível obter prática e conhecimentos acerca do maior número 

possível de variantes de trabalho no SIPA, dentro dos parâmetros que se relacionam 

com o assunto do mestrado. Assim, durante a fase de escolha dos objectos de estudo, foi 

tido em conta o factor diversidade, através da inclusão no plano de trabalho de fichas 

com diferentes categorias e níveis de preenchimento: várias fichas relativas a objecto - 

monumento, uma ficha de objecto - conjunto, fichas relativas a tipos arquitectónicos 

diferentes: torres senhoriais e castelos, criação de fichas de monumentos que ainda não 

constavam do sistema de inventário e actualização de fichas de grau 1 (em geral, 

objectos classificados como Monumento Nacional), 2 (em geral, Imóveis de Interesse 

Público) e 5 (fichas de pré-inventário, mas com preenchimento mínimo).  

Esta diversidade de tarefas reflecte-se na necessidade de criar uma ficha nova, 

actualizar alguns dados de uma ficha já bastante completa, completar algumas fichas 

das quais consta ainda pouca informação (grau 5, denominado nível de pré-inventário), 

entre outros procedimentos que tornam este trabalho mais variado e rico em 

aprendizagem.  Para uma melhor visão da distribuição da diversidade da natureza das 

tarefas realizadas durante o estágio, foi elaborada a seguinte tabela, que enumera as 

diferentes intervenções e registos de inventário: 

 

                                                             

7
 Ver Anexo I 

8
 Mais tarde, surgiu o plano de realizar um segundo mapa com indicação do maior número de torres 

senhoriais possível e a sua distribuição por todo o país, contudo, concluiu-se que não se tratava de um 

trabalho eficaz porque a sua relevância não era proporcional ao tempo despendido com a tarefa e, por 

outro lado, seria bastante provável que não se realizasse um trabalho fiável devido à falta de registos 

documentais ou bibliográficos acerca da existência de muitas destas torres. 



 

 

Designação 

Monumento Conjunto 

Inventário 
Pré-inventário Inventário Pré-inventário 

Autoria Actualização 

Castelo de Evoramonte ou Évora Monte / Paço e cerca urbana de 

Evoramonte 
x     

Castelo e cerca medieval de Arraiolos / Paço dos alcaides de Arraiolos x     

Cerca urbana do Redondo / Castelo do Redondo x     

Castelo de Viana do Alentejo  X    

Castelo de Borba / Cerca muralhada de Borba  X    

Castelo de Alvito/ Paço de Alvito / Pousada de Alvito  X    

Castelo de Portel  X    

Castelo de Veiros / Cerca muralhada de Veiros  X    

Torre das Águias / Solar das Águias x     

Torre de Val-Boim / Torre de Vale Aboim / Pomar de Vale de Boim  X    

Torre de Coelheiros / Paço dos Cogominhos x     

Torre do Carvalhal / Paço do Carvalhal / Quinta da Torre x     

Torre da Giesteira / Solar da Giesteira / Paço da Giesteira / Torre da 

Boa Fé 
x     

Torre da Camoeira / Solar da Camoeira x     

Paços do Concelho de Evoramonte / Casa da Câmara e Cadeia de 

Évora Monte 
  X   

Igreja de Senhor Jesus dos Passos / Igreja do Calvário / Igreja do 

Salvador 
  X   

Núcleo intramuros de Evoramonte ou Évora Monte    x  



 

 

Foi realizada uma única ficha de conjunto devido ao facto da relevância do 

núcleo intramuros da vila de Evoramonte demonstrar um interesse urbanístico 

justificador do seu registo e aproveitando a pesquisa bibliográfica feita a respeito do 

castelo da mesma vila. Inicialmente estava prevista a criação de uma ficha de grau 5 

(nível de pré-inventário), mas acabou por ser mais desenvolvida, terminando com a 

atribuição da classificação de grau 2 (nível de objecto com valor patrimonial). Noutros 

casos, como por exemplo, no castelo de Alvito, a ficha precisava que lhe fossem 

retiradas as referências aos espaços verdes existentes em torno do castelo, já que esta 

ficha tinha sido redigida antes do SIPA ter criado a categoria de ficha de Espaço Verde, 

na qual essa mesma zona deve ser inventariada separadamente. Os castelos de Borba, 

Arraiolos, Veiros e Redondo tinham fichas de grau 5 relativamente incompletas, pelo 

que a tarefa necessária era desenvolver um pouco a investigação e a observação in situ 

para proceder ao preenchimento completo do registo com vista à obtenção de um grau 

2. No caso específico do castelo de Veiros, uma ficha bastante incompleta, foi tido em 

atenção que, não obstante a ficha necessitasse de uma actualização considerável, os 

registos epigráficos descriminados deveriam ser mantidos, uma vez que o último 

inventariante responsável pela actualização era especializado na área da epigrafia. 

Passou-se à fase seguinte: revisão dos conteúdos das fichas, do ponto de vista 

normativo e científico. Em Novembro, estavam prontas para revisão as fichas de 

monumento do castelo de Evoramonte e a de conjunto do núcleo urbano da mesma 

povoação. Assim, em meados desse mês, pôde dar-se início à pesquisa para a 

actualização da ficha do castelo de Arraiolos que, um pouco mais tarde, foi seguida da 

ficha do castelo do Redondo, estando ambas prontas para correcção no final do mesmo 

mês. Após esta fase, preparou-se o trabalho de campo de observação in loco, tendo sido 

dedicados os primeiros dias de Dezembro à leitura de bibliografia paralela. Este estudo 

teve o intuito de consolidar conhecimentos que influenciassem positivamente a 

observação directa, criando uma preparação teórica mais fortalecida para ajudar à 

compreensão do objecto, seus elementos e sua implantação.  

No final de Dezembro foram entregues para revisão as fichas de monumento dos 

castelos de Arraiolos e Redondo e Torre das Águias, e a ficha de conjunto do núcleo 

urbano intramuros de Evoramonte. Em meados de Janeiro, as fichas entregues até ao 

momento encontravam-se revistas pela doutora Margarida Tavares. Assim, a partir daí, 
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iniciou-se uma fase de revisão das apreciações apontadas pela orientadora, tais como 

erros, imprecisões ou outros pormenores técnicos. Procedeu-se às devidas alterações e, 

ficando ainda a necessidade de rever alguns detalhes em conjunto, foi feita uma reunião 

de revisão de todas estas fichas no início de Fevereiro, após o que se encontravam 

praticamente terminadas. Mais tarde, como foi anteriormente explicado, foi feita uma 

última revisão em contexto de seminário pelo professor orientador José Custódio, Vieira 

da Silva encontrando-se as fichas terminadas definitivamente no contexto deste estágio 

após essa correcção. 

Discurso Escrito 

O preenchimento de uma ficha de inventário deve ser feito numa linguagem 

simples e sem personalidade autoral com vista a uniformizar todo o trabalho de 

inventário. O discurso escrito deve ser feito no Presente do Indicativo para elementos 

existentes actualmente e no preferencialmente Pretérito Perfeito para o preenchimento 

do campo “Cronologia” ou para elementos que já não subsistam. Deve também 

responder a uma linguagem clara, minuciosa e objectiva, com vocabulário técnico e 

adequado. No caso da existência de diversas nomenclaturas, deve optar-se pela 

utilização da mais generalizada para que a maioria dos leitores seja capaz de a 

compreender. 

Para além destas características, existem ainda outras regras que devem ser 

respeitadas por motivos, não só de homogeneidade, mas sobretudo de pesquisa. Alguns 

exemplos destas regras dizem respeito por exemplo à letra maiúscula no início da 

palavra que apenas se utiliza no início da frase ou para escrever nomes próprios, e aos 

pontos cardeais que são indicados através da respectiva sigla e nunca por extenso. Foi 

também ao cuidar do discurso escrito que se tomou conhecimento de alguns termos 

técnicos de arquitectura acerca dos quais existia uma consciência errada. Dois exemplos 

disto foram a aprendizagem da diferença entre planta e secção e entre piso, andar e 

registo, ambas as situações utilizadas no preenchimento do campo “Descrição” com 

muita frequência. 

Criação de fichas IPA e importação de dados 

No início de Abril, foi autorizada  a alteração de dados no programa IPA pelo 

Dr. João Vieira, coordenador do SIPA, para que as fichas preenchidas ao longo do 

estágio pudessem entrar na base de dados e, desta forma, tornarem-se disponíveis para 
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consulta. Foi nesta etapa que o objectivo central do estágio foi cumprido. Em primeiro 

lugar, foram criadas duas fichas de grau 6 como primeira experiência, apenas para que 

fossem conhecidos os procedimentos de criação de uma ficha. Para as restantes fichas já 

preenchidas e revistas, procedeu-se à substituição integral do seu conteúdo por via da 

importação automática de dados. Seguidamente, foram feitas as actualizações às fichas 

já existentes através da alteração directa de dados na base IPA. 

Ao criar uma ficha IPA, ou até ao actualizá-la, é imprescindível ainda proceder à 

geo-referenciação do objecto de inventário para que, quando o utilizador pesquisa uma 

ficha possa ter a opção de visualizar um mapa com indicação da localização exacta do 

objecto. Este processo faz-se através do programa informático IPA, onde é possível 

criar um registo de coordenadas geográficas. É um procedimento bastante simples, 

embora tenha sido necessário fazer-se a conversão de algumas coordenadas recolhidas 

para graus decimais, pois é este o tipo de leitura da base de dados. Este registo cumpre 

uma funcionalidade importante do SIPA, uma vez que permite, através do site do 

serviço, efectuar pesquisas por aproximação do mapa, possibilitando conhecer num 

dado limite geográfico quais os objectos inventariados pelo SIPA e visualizá-los numa 

representação do terreno. 

Trabalho de pesquisa 

No decorrer do preenchimento das fichas foi essencial o recurso à pesquisa 

bibliográfica, sobretudo para o preenchimento correcto dos campos de utilização inicial, 

época de construção, arquitecto/construtor/autor, cronologia, tipologia, em alguns 

casos, observações, e, por conseguinte, bibliografia. Claro está que a pesquisa 

bibliográfica contribuiu também para a descrição visual e estrutural do monumento, 

devendo-se lembrar neste ponto o indiscutível contributo de Túlio Espanca na obra 

Inventário Artístico de Portugal. Contudo, no caso desta fonte bibliográfica e das 

demais, quando aplicadas à descrição, devem ser sempre confirmadas visualmente. 

Numa primeira fase recorreu-se à biblioteca do SIPA; contudo, quando esta não 

correspondia às necessidades de informação sobre determinado monumento, realizava-

se pesquisa noutras bibliotecas como a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca do 

Palácio de Galveias, a Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e a 

Biblioteca da FCSH-UNL. Noutros casos aproveitou-se a deslocação à região do 

Alentejo destinada à observação in loco, para pesquisar também na Biblioteca da 
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Universidade de Évora, embora o seu resultado tenha sido apenas relativamente 

proveitoso, já que a maioria do seu acervo se encontra também na Biblioteca Nacional. 

Relativamente à pesquisa de documentação original que foi inicialmente 

planeada, esta acabou por se colocar de parte, uma vez que grande parte da 

documentação que poderia fornecer informação relativa aos castelos estudados já se 

encontra disponível em fontes bibliográficas. No caso das torres-forte, uma parte 

significativa dos proprietários são entidades privadas e as pistas documentais são muito 

escassas, pelo que uma investigação documental se torna facilmente infrutífera. Importa 

também lembrar neste âmbito que o principal objectivo do registo de inventário é 

apresentar resumidamente a informação já conhecida, deixando assim, pouco espaço 

para a investigação de fontes primárias. 

Trabalho de campo 

Para a obtenção de melhores resultados a nível da qualidade do preenchimento 

das fichas de inventário, foi prevista a realização de trabalho de campo, passo aliás 

fundamental ao próprio acto de inventariar. Desta forma, tornou-se possível colmatar as 

lacunas existentes nas antigas fichas, por falta de apoio bibliográfico ou documental e 

foi possível  compensar a falta de fotografias na base de dados ou contribuir para a 

actualização dos registos fotográficos já existentes. Ocorreram três momentos de 

observação directa: o primeiro nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2012, o segundo nos 

dias 2 e 3 de Fevereiro de 2013 e o terceiro no dia 15 de Março do mesmo ano
9
. 

Antes da partida para o trabalho de campo, foi elaborado o percurso a seguir, 

tendo em conta a duração das deslocações de automóvel de um local a outro e as horas 

do nascer e pôr-do-sol. Era necessária sempre uma máquina fotográfica, bússola, a ficha 

de inventário actual, a planta do edifício e um suporte para anotações, já que estas 

visitas ao local tinham o objectivo essencial de compreender a estrutura do edifício, 

cruzando-o com a localização e espaço envolvente, e com o contexto histórico mais ou 

menos conhecido. Para tal, era indispensável conhecer a orientação das várias fachadas, 

fotografar e tomar nota do número de vãos. Foi feita também uma comparação entre o 

objecto observado e a sua descrição na ficha de inventário. Em muitos casos, foi 

também importante fazer o levantamento das coordenadas geográficas para que este 
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 Ver Anexo I 
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dado constasse das fichas, o que pode ser muito útil ao nível das torres isoladas, já que a 

sua localização é muitas vezes desconhecida.  

O primeiro momento tinha como objectivos a observação directa, o 

levantamento fotográfico e a pesquisa bibliográfica. O percurso seguido passou pelos 

seguintes pontos, durante os dois dias, por ordem cronológica: torre da Giesteira 

(Évora), torre do Carvalhal (Évora), castelo do Redondo, núcleo urbano de Evoramonte, 

castelo de Arraiolos e Torre das Águias (Mora). Foram previstas algumas paragens no 

percurso para fotografar também alguns monumentos inventariados pelo SIPA, por uma 

questão de actualização de imagens de outras fichas não relacionadas com o estágio mas 

que, não sendo comum haver deslocações à área dos monumentos do plano, seria 

vantajoso colaborar no enriquecimento da base de dados. No que diz respeito às torres 

da Giesteira e do Carvalhal, o estudo resumiu-se à descoberta do caminho a seguir para 

chegar até às mesmas, uma vez que se trata de torres localizadas em propriedades 

privadas que carecem de autorização para entrada e levantamento fotográfico. A visita 

ao castelo do Redondo foi acompanhada pelo arqueólogo da Câmara Municipal, Rui 

Mataloto, o que permitiu não só o acesso a informação acerca do monumento, como a 

visita ao interior da torre de menagem e da Porta do Postigo que, normalmente, se 

encontram fechadas.  

Relativamente à vila de Evoramonte, esta tinha já sido visitada anteriormente a 

propósito do trabalho para a cadeira de Arquitectura Militar e Fortificação (séc. XVI-

XVIII). Contudo, após tomada a decisão de realizar a ficha de conjunto do núcleo 

urbano intramuros de Evoramonte, justificou-se a necessidade de revisitar o local para 

observação orientada para a vila, isto é, para uma análise do ponto de vista urbanístico. 

Assim, foram procurados alguns pontos de interesse através do estudo prévio da 

bibliografia existente e da observação da planta existente no espólio da DGEMN, numa 

tentativa de compreender a vila enquanto núcleo urbano e discernir características 

relevantes para este tipo de ficha de inventário. Após a análise dos pontos de interesse 

do conjunto, concluiu-se que era também importante a criação de uma ficha de pré-

inventário dedicada aos Paços do Concelho de Evoramonte, localizados perto do 

castelo. Neste caso específico, o trabalho de campo foi diferente dos demais devido à 

natureza da ficha de inventário, pelo que foi posto em prática um olhar diferente sobre o 
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objecto, analisando-o do ponto de vista do espaço urbano e dando especial importância 

ao traçado das vias. 

Seguiu-se a visita ao castelo de Arraiolos, onde foi feito um levantamento 

fotográfico detalhado e uma tentativa de compreensão da planta por comparação à 

observação directa do edifício, o que apresentava alguma dificuldade devido ao estado 

de ruína do edifício do paço dos alcaides. Assim, dedicou-se bastante tempo à tentativa 

de compreensão da antiga estrutura deste paço através da análise de antigos alicerces, 

encaixes, rasgamentos, entre outros aspectos. 

Por fim, ainda neste primeiro momento de observação in loco, visitou-se a Torre 

das Águias, localizada no concelho de Mora, na vizinhança da aldeia de Brotas. Neste 

caso, o trabalho de campo foi bastante mais desafiante e dificultoso devido ao avançado 

estado de degradação e abandono da torre. Apenas foi possível visitar o primeiro piso, já 

que as escadarias de acesso ao piso térreo e ao segundo piso se encontravam obstruídas. 

Contudo, foi uma visita imprescindível para o preenchimento da ficha de monumento, 

já que possibilitou uma compreensão clara da articulação e da orientação das fachadas, 

bem como alguns detalhes decorativos, como as chaves das abóbadas, tendo permitido 

também a identificação de espaços restaurados pela DGEMN. 

No segundo momento de observações in loco, foi planeado o seguinte percurso 

distribuído pelos dias 2 e 3 de Fevereiro: castelos de Borba e Veiros, Torre de 

Coelheiros, castelo de Portel, Torre de Val-Boim, castelos de Alvito e de Viana do 

Alentejo. Em todos estes casos, à excepção dos castelos de Alvito e Portel, esta 

observação directa constituiu a principal fonte de informação para o preenchimento das 

fichas de inventário, já que as fontes bibliográficas referentes a estes assuntos se 

revelaram muito escassas. A natureza deste grupo de castelos diferencia-se do estudado 

no primeiro momento de observação directa pelo facto de a maioria deles se localizar 

em planície e não em zonas de colina. 

O trabalho de campo em Borba baseou-se na procura das secções de muralha 

ainda existentes no núcleo mais antigo da cidade, no seu registo fotográfico e na 

tentativa de compreensão da articulação destes antigos muros entre si e com o casario a 

eles agregado.  

No segundo caso, em Veiros, foi impossibilitada a visita ao interior da cintura de 

muralhas, um recinto privado. Desta forma, procurou-se fotografar o possível, tentando 
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compreender o monumento por comparação com a planta e à ficha de inventário 

existente.  

A Torre de Coelheiros teve que ser também visitada pelo lado exterior por se 

tratar de um edifício reaproveitado para serviços públicos, contudo, pela sua boa 

conservação, esta observação terá sido suficiente para verificação da sua orientação, 

localização no mapa e posterior descrição. 

No caso do castelo de Portel, este foi fotografado em detalhe, visto tratar-se de 

um castelo com uma estrutura mais complexa, com um património arqueológico muito 

rico e uma dimensão dos espaços monumental, quando comparada com outras 

estruturas contemporâneas da mesma natureza. Procurou-se compreender o espaço na 

sua vertente militar e residencial 

Seguiu-se a observação da Torre de Val-Boim, a cinco quilómetros de Portel. O 

objectivo de observação desta torre em estado avançado de ruína residia, em primeiro 

lugar, na identificação do próprio espaço em que se localizava a torre, que não era claro 

na bibliografia existente, e, em segundo lugar, na anotação das coordenadas geográficas. 

Aqui importava também realizar um levantamento fotográfico, que era praticamente 

inexistente, e tentar perceber se existiam alguns vestígios de edifícios adossados ou 

associados à torre nas redondezas. Por fim, procurou-se também perceber a possível 

relação deste monumento com o castelo de Portel, já que terão ambos pertencido ao 

mesmo proprietário (D. João Peres de Aboim), sem se saber bem hoje qual a função da 

torre. 

Prosseguiu-se caminho em direcção ao castelo de Alvito, actual Pousada de 

Portugal, com o objectivo de registar as alterações feitas na adaptação do mesmo, quais 

as suas fundações e quais as suas características. Mais uma vez, foi feito levantamento 

fotográfico do interior e exterior e anotações acerca da orientação e configuração do 

monumento. O segundo momento de observação in loco terminou com a visita ao 

castelo de Viana do Alentejo, infelizmente visitado apenas por fora devido ao facto de 

se encontrar encerrado à hora da visita. Aqui tentou-se perceber também a arquitectura 

do imóvel e a sua relação com as características da decoração alentejana. 

O terceiro e último momento de trabalho de campo ocorreu a 15 de Março de 

2013, aquando da visita a três torres, todas de propriedade privada, pela seguinte ordem: 

a da Camoeira, a do Carvalhal e a da Giesteira. No caso da torre da Camoeira, a visita 



36 

 

foi feita através de uma localização empírica, e apenas exteriormente, pois não foi 

possível contactar o proprietário para que este autorizasse a entrada. Desta forma, foram 

anotadas as coordenadas geográficas, as orientações das fachadas e os vãos das mesmas, 

e fotografou-se ao pormenor para facilitar a descrição. No caso da torre do Carvalhal e 

da Giesteira foi pedida autorização prévia aos proprietários para que abrissem as portas 

mediante explicação do objectivo da visita. Na torre do Carvalhal, arruinada, foi feita 

uma investigação cuidadosa procurando sobretudo compreender a estrutura bastante 

complexa do edifício, através da visualização das ligações entre dependências, 

contagem do número de andares e tentativa de compreensão da ordem cronológica das 

estruturas murárias que compõem a torre. Por fim, a torre da Giesteira foi também vista 

apenas por fora, apesar de na companhia do proprietário, pelo facto de no seu interior 

apresentar um ambiente habitacional pessoal. Esta visita foi produtiva sobretudo porque 

foi possível a colocação de questões a que o proprietário respondeu, nomeadamente 

relativas à estrutura interior, e que apoiaram a compreensão do edifício e o 

preenchimento da ficha de inventário. 

A utilização do método da observação directa tornou óbvia a sua 

indispensabilidade no processo de inventariação de um monumento, tornando-se 

evidente que, ainda que se conheçam descrições detalhadas e inúmeras fotografias de 

um objecto, a consciência física do mesmo prepara uma inventariação muito mais 

eficaz. Claro está que esta consciência se aplica tanto a este processo como a qualquer 

outro método científico que implique uma descrição. Apesar da preparação preliminar 

para o trabalho de campo, houve uma lacuna decorrente da inexperiência que resultou 

numa escassez de fotografias de enquadramento que é também bastante importante para 

a compreensão do monumento ao utilizador da base de dados do inventário. 

Actividades e notas complementares 

Reuniões de seminário 

Estava prevista nas normas da FCSH relativas ao estágio a ocorrência de um 

seminário de acompanhamento por parte da faculdade. Assim, estas reuniões foram 

feitas com o professor doutor José Custódio Vieira da Silva, orientador científico do 

estágio. Realizaram-se quatro reuniões de seminário nas seguintes datas: 7 de Dezembro 

de 2012, 6 de Fevereiro, 19 de Março, 24 de Julho de 2013.  
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A primeira serviu para manter actualizado o conhecimento do orientador acerca 

do decorrer do estágio e para deixar estabelecidos alguns aspectos relativos ao presente 

relatório. Discutiram-se intenções e foram pedidos alguns conselhos relativamente a 

procedimentos de trabalho de campo. Para além disso, foi iniciado o plano para a 

criação de um objecto de avaliação do semestre que consistiria num relatório intercalar, 

o qual deveria servir de alicerce do trabalho final do Mestrado – o presente relatório –, 

onde foram descritas as actividades realizadas até Fevereiro, data de término do 

primeiro semestre e no qual foi obtida a classificação de dezassete valores. A segunda 

reunião contou com a participação da doutora Margarida Tavares e serviu para mostrar 

a primeira versão do relatório intercalar. Assim, durante esta segunda reunião, fizeram-

se apreciações acerca deste trabalho e combinaram-se alterações com vista à obtenção 

de bons resultados na sua data de entrega. A 19 de Março foram entregues as fichas ao 

professor orientador para que pudesse corrigi-las e dar a sua opinião e a 24 de Julho foi 

feito um comentário partindo dessa correcção que orientou a última rectificação das 

fichas na base de dados. Para além disso, orientou-se também a redacção do presente 

relatório e estabeleceram-se metas temporais para correcção e análise por parte dos 

orientadores. 

Aprendizagem complementar 

Registaram-se períodos de tempo em que foi feita uma aposta na leitura de 

bibliografia paralela ao assunto central, ou seja, não relacionada directamente com os 

objectos em estudo. Esta aprendizagem consistia na leitura de artigos ou capítulos 

acerca de temas como fortificação medieval, ordens militares, os estilos gótico e tardo-

gótico, o manuelino, história medieval, entre outros temas que se aproximavam mais do 

assunto, como é o caso do artigo do Professor Mário Barroca, intitulado Em Torno da 

Residência Senhorial Fortificada – Quatro Torres Medievais na região de Amares que, 

apesar de não se relacionar directamente com as torres estudadas, permitiu estabelecer 

uma análise comparativa. 

Para cada monumento inventariado, a pesquisa foi feita em bibliografia 

particularmente procurada para o efeito. Contudo, existiram momentos de estudo teórico 

através da leitura de bibliografia paralela, relacionada com a temática da arquitectura, 

fortificação, arte e história medievais. Este facto  permitiu, em primeiro lugar, uma 

melhor compreensão do objecto que é descrito em inventário; em segundo lugar, 
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conferiu maior base científico para o preenchimento dos campos  Descrição 

Complementar, Características Particulares, Tipologia e Observações, em que o 

objecto arquitectónico deve ser inserido e identificado num contexto histórico-artístico 

e/ou distinguido dos demais seus contemporâneos; e, em terceiro lugar, permitiu 

esclarecer algumas dúvidas históricas, artísticas, técnicas e outras. Estas fontes, na sua 

maioria, não foram referidas no campo Bibliografia da ficha de inventário por não 

dizerem directamente respeito ao monumento em questão, contudo, poderão encontram-

se referidas neste trabalho no capítulo dedicado à bibliografia. 

Formação extracurricular 

Durante o estágio foi permitida a participação em eventos que poderiam 

contribuir para uma formação teórica enriquecedora de conhecimentos relacionados 

com as temáticas envolvidas no plano de trabalho. Desta forma, tornar-se-iam mais 

consistentes os registos dos campos Tipologia,  Características Particulares e 

Observações, cujo preenchimento requeria uma contextualização histórica e/ou algumas 

apreciações de carácter científico. Assim, foram enquadradas no estágio e contadas 

como horas de formação os seguintes
10

: 

Data Evento Organização Local 
Nº de 

horas 

16-11-2012 
Seminário Investigar em 

História Medieval 

Instituto de 

Estudos 

Medievais 

FCSH - UNL 8h 

21-11-2012 

22-11-2012 

23-11-2012 

IV Congresso de História da 

Arte Portuguesa – 

Homenagem a José Augusto 

França 

Associação 

Portuguesa de 

Historiadores da 

Arte 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

16h30 

18-01-2013 
Colóquio Harmonia na 

Idade Média 

Instituto de 

Estudos 

Medievais 

FCSH - UNL 6h 

15-01-2013 

22-01-2013 

29-01-2013 

05-02-2013 

19-02-2013 

Curso livre da Associação 

Portuguesa dos Amigos dos 

Castelos Espaços do 

Quotidiano na Idade Média 

Associação 

Portuguesa dos 

Amigos dos 

Castelos 

Secretariado 

dos Amigos 

dos Castelos 

10h 
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 Ver Anexo VIII 
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Contabilização horária 

Seguindo as normas da FCSH – UNL, o estágio foi planeado para ter a duração 

de oitocentas horas. Assim, acordou-se de início que se cumpriria o horário diário no 

Forte de Sacavém das 8h30 às 17h30, tendo em conta que o mesmo se trataria de uma 

referência e que seria flexível, uma vez que o trabalho deveria ser realizado em diversos 

locais para além das instalações do SIPA, tais como a Biblioteca Nacional, visitas ao 

local, na FCSH, entre outros. Para além disto, também foram previstas algumas horas de 

reuniões de orientação com o Professor Doutor José Custódio Vieira da Silva. Assim 

surgiu a necessidade de tomar nota da contagem das horas cumpridas em tarefas 

relacionadas com o estágio e o local de ocorrência das mesmas. Escolheu-se fazer uma 

contagem mensal, pelo que foram feitas tabelas de contabilização horária mensal, 

através da anotação do número de horas cumpridas em cada dia com rubrica da 

orientanda. Foram deixados alguns espaços da tabela para locais em branco para o caso 

de surgirem tarefas a desempenhar em algum local não previsto. No final do mês era 

contado o total de horas e anotado numa tabela de contabilização geral, para todo o 

período de estágio. A seguinte tabela permite conhecer o número de horas cumpridas até 

ao final do estágio e a sua contagem percentual em relação à duração total: 

Ano 2012 2013 

Local/Mês Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. 

SIPA – Forte de 

Sacavém 
112H 62H30 96H30 113H30 92h30 56H30 

FCSH - Seminário ----- 1H ----- 4H 2H ----- 

Bibliotecas de 

Lisboa 
10H 2H 23H 18H 5H ----- 

Bibliotecas fora de 

Lisboa 
----- 10H 11H 22H30 40H 3H 

Pesquisa de 

Arquivo 
----- ----- ----- ----- -----  

Observação do 

objecto in loco 
----- 18H ----- 18H 10H 3H 

Formação 24H30 ----- 12H 4H ----- ----- 

Total 146H30 93H30 142h30 180H 149H30 62H30 

Percentagem 

realizada (de 

800H) 

96,8% 
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O motivo pelo qual a percentagem final corresponde a 96,8% e não a 100% 

deve-se a um acordo entre a orientanda e a orientadora profissional, permitindo deixar 

lugar para algumas horas que se previram ser necessárias após o final do estágio, 

destinadas a reuniões de esclarecimento de dúvidas ou de acabamentos pontuais das 

fichas de inventário, como foi o caso de alterações realizadas na sequência  da revisão 

feita pelo professor doutor José Custódio Vieira da Silva, ou a organização das 

fotografias associadas aos registos. Desta forma foram utilizadas as restantes horas 

correspondentes aos 3,2% em falta. 

Importante será também compreender a distribuição física do tempo de estágio. 

Para tal, atente-se à seguinte tabela: 

 

Como se pode acima verificar, mais de metade do tempo de estágio foi passado 

no Forte de Sacavém, facto que se prende com a necessidade quase permanente de 

consulta das bases de dados, tanto a de inventário como a de arquivo. O local onde foi 

passado menos tempo foi na FCSH em reuniões de seminário, não por serem menos 

essenciais, mas porque não eram necessárias em quantidade, visto que, durante a 

realização das tarefas do estágio, houve o acompanhamento contínuo da orientadora 

profissional que permitia o esclarecimento de dúvidas imediatas. Por outro lado, o 

acompanhamento do orientador foi necessário sobretudo ao nível de tomadas de decisão 

relativas ao trabalho a realizar e apreciação do trabalho já realizado. Relativamente à 

pesquisa de arquivo, que constava do plano inicial apresentado à faculdade antes do 

início do estágio, esta revelou-se nula devido a uma melhor avaliação das necessidades 

Local/Mês Total de horas Percentagem 

SIPA – Forte de Sacavém 533H30 66,7% 

FCSH – UNL (seminário) 7H 0,9% 

Bibliotecas de Lisboa 58H 7,2% 

Bibliotecas fora de Lisboa 86H30 10,8% 

Pesquisa de Arquivo 0H 0% 

Observação do objecto in loco 49H 6,1% 

Formação 40H30 5,1% 

Total 774H30 96,8% 
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de pesquisa deste nível de estágio. No caso específico do tema envolvido nas tarefas a 

realizar – a época medieval -, a pesquisa de documentos originais em arquivo envolveria 

aprendizagens mais profundas que pouco se relacionariam com a inventariação, 

nomeadamente, a leitura em paleografia. Uma vez que este tipo de pesquisa não foi 

essencial à aprendizagem, acabou por ser não ser realizado, embora apenas 

parcialmente, dado que, durante as pesquisas no AROP, foi realizada pesquisa no 

arquivo que abarca o conjunto de processos de obras e outros documentos relacionados 

com os restauros realizados pela extinta DGEMN durante o século XX. 

Relativamente à distribuição das tarefas durante o período de estágio, tinha sido 

apresentado no plano de estágio o seguinte diagrama de gestão do tempo: 

 Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. 

Pesquisa bibliográfica       

Pesquisa de arquivo       

Formação técnica       

Observação in loco       

Redacção das fichas de inventário       

Redacção do relatório final       

 

Estabelecendo uma comparação entre o planeado e o realizado, pode concluir-se 

que, em primeiro lugar, por motivos profissionais da mestranda, o estágio começou 

apenas um mês depois do previsto. A pesquisa bibliográfica também, em vez de se ter 

cingido ao período de Outubro a Janeiro, começou apenas em Novembro e generalizou-

se a toda a época e a pesquisa de documentação original em arquivo foi nula pelos 

motivos já antes enunciados. A formação técnica cumpriu-se conforme o planeado, já 

que foi permanentemente necessária e a observação in loco prolongou-se até meados de 

Março, embora esta gestão do tempo tenha sido também apropriada. Relativamente à 

redacção das fichas, esta decorreu na época prevista, se for aqui incluída a correcção e 

aperfeiçoamento do texto, embora tenha começado em Novembro, mais cedo do que o 

estipulado. A redacção do relatório final foi iniciada em Janeiro, através da realização 

do relatório intercalar para avaliação do terceiro semestre, que serviu de base ao 

presente trabalho. Em geral, pode considerar-se que, embora o planeamento da gestão 

do tempo não tenha sido seguido com rigor exacto, não existiu uma variação 

significativa e a que houve não prejudicou o decorrer do estágio, nem os seus 

resultados. 
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CONCLUSÃO 

Partindo de uma análise inicial, o plano de estágio terá sido pouco ambicioso, 

provavelmente por falta de conhecimento da função a desempenhar e da relativa rapidez 

de desenvolvimento do trabalho. Assim, verificou-se que ainda antes da primeira 

metade do estágio estar terminada, os objectivos descritos no plano já se encontravam 

cumpridos, pelo que se procurou, por sugestão da Doutora Margarida Tavares, delinear 

um novo plano com novos objectivos, que de seguida serão explicados. Foi acordado, 

de início, que o estágio consistiria no preenchimento de dez fichas de inventário 

propostas, quer fosse ao nível da criação de uma nova ou da actualização de uma 

preexistente. Contudo, passaram a constar do plano a reformulação das fichas dos 

castelos de Borba e Veiros e a actualização das fichas dos castelos de Alvito e de Portel. 

Assim, se por um lado se anulou a abrangência geográfica do plano sobre o distrito de 

Portalegre (cujo único objecto de estudo era o castelo de Nisa), por outro, introduziu-se 

o distrito de Beja no campo de incidência do plano de inventário. Foi também 

adicionada ao plano inicial a ficha da Torre da Camoeira, por se ter constatado que se 

encontra próxima de outros objectos em estudo e pelo interesse das suas características 

para o estudo das torres senhoriais.  

É importante ter em conta que este estágio permitiu não somente o contacto com 

a inventariação, mas também com a prática da investigação documental, devida 

sobretudo ao acervo do arquivo do SIPA. Este facto permitiu, por um lado, obter 

competências de pesquisa documental e, por outro, ter acesso à vida dos monumentos 

durante grande parte do século XX. Estes processos encontram-se neste local devido ao 

facto do SIPA ter sido criado ainda durante a actividade da DGEMN, entidade cuja 

extinção resultou na fragmentação das suas atribuições, tendo o IHRU albergado este 

acervo. 

Dificuldades 

O decorrer do estágio curricular no SIPA revelou-se extremamente útil no que 

toca à aquisição de competências de investigação, embora essa faceta se tenha revelado 

ao nível da pesquisa propriamente dita e não tanto de um ponto de vista científico de 

formulação de novas hipóteses ou teorias. Contudo, e tal como seria possível de prever, 

surgiram algumas dificuldades durante o desempenho do trabalho de inventariação. 
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Em primeiro lugar, tendo em conta que a lista de monumentos se compõe de 

edifícios cuja inventariação necessita, pelo menos, de actualização, pressupõe-se que 

normalmente não se trate de monumentos cujas características arquitectónicas ou 

históricas sejam muito conhecidas. Desta forma se compreenderá porque houve alguma 

dificuldade na procura de fontes de informação para preenchimento de algumas das 

fichas. Pelo mesmo motivo se justifica a dificuldade em realizar observação in loco, 

visto alguns objectos serem de tal forma desconhecidos que aconteceu não se identificar 

a sua localização, nem existirem indicações de estrada, surgindo, assim, a necessidade 

de procurar os monumentos no próprio campo.  

Um outro assunto que se revestiu de alguma dificuldade esteve relacionado com 

as normas de inventário. Foram utilizados manuais como os KITS - Património ou o 

NIPA que mostram as regras definidas pelo SIPA para preenchimento de fichas de 

inventário. O KIT - Património consiste numa colecção de guias básicos de utilização 

do SIPA referentes a todas as suas áreas de actuação, enquanto o NIPA é um manual de 

normas detalhadas para o preenchimento do registo de inventário, existindo um destes 

manuais para cada tipo de objecto de registo
11

. No segundo caso, estas normas existem 

em grande quantidade e são muito específicas por motivos que se prendem com o rigor 

dos mecanismos de pesquisa na base de dados. Exemplos destas regras são a numeração 

árabe na indicação dos séculos ou as descrições epigráficas na “Descrição 

Complementar”, acima referidas. Devido a estas particularidades, e apesar do esforço 

para seguir as regras, quando as fichas foram corrigidas pela doutora Margarida 

Tavares, continham ainda muitos erros deste tipo, o que, de alguma forma também era 

esperado. 

A realização de uma ficha de conjunto urbano também revelou algumas 

dificuldades, sobretudo no que toca à compreensão da natureza urbanística do objecto a 

inventariar. Em primeiro lugar, na fase em que se preencheu esta ficha, havia já uma 

habituação à ficha de monumento (embora não houvesse um domínio da mesma), o que 

criou uma necessidade de distanciação face à abordagem arquitectónica própria deste 

tipo de ficha. Por outro lado, a falta de conhecimentos na disciplina de urbanismo 

dificultaram também a tarefa de consciencialização e habituação a uma diferente forma 

                                                             

11
 Ver Anexo IV 



44 

 

de abordagem e caracterização, sobretudo no caso de Evoramonte em que o próprio 

paço e cerca urbana, (objectos de ficha de monumento), são parte intrínseca da 

morfologia urbana d e que, neste caso, tiveram que ser analisados de outro ponto de 

vista – o do urbanismo. 

Outro procedimento que no estágio levantou alguma dificuldade foi a pesquisa 

no arquivo óptico, ou, mais especificamente, a interpretação da informação recolhida, 

uma vez que muitas vezes os processos de obras eram detalhados com a expressão 

“trabalhos diversos”. Esse aspecto dificultava a análise da pertinência desse processo 

para inclusão no campo de preenchimento Intervenção Realizada. Por outro lado, foi 

também bastante comum encontrar orçamentos, autos de medições e memórias 

descritivas, sem que fosse possível obter a confirmação da realização do trabalho devido 

à ausência de autos de vistoria ou outro tipo de documento que comprovasse que o 

restauro tinha sido efectivado.  

Cumprimento dos objectivos 

No geral, todos os objectivos propostos no plano de estágio foram cumpridos, já 

que, ao analisar a listagem apresentada anteriormente no capítulo “Objectivos”, se pode 

considerar- que houve um aprofundamento do conhecimento de todos eles. No caso dos 

objectivos relacionados com o conhecimento da arquitectura militar medieval, a 

compreensão do fenómeno feudal no Alto Alentejo e do alcance das estratégias 

militares e das técnicas arquitectónicas medievais, estes foram-se cumprindo 

progressivamente durante a pesquisa bibliográfica complementar. O mesmo sucedeu 

durante o preenchimento das fichas de inventário com os objectivos ligados à aquisição 

de conhecimentos de vocabulário técnico de arquitectura e inventariação, à 

sistematização da informação recolhida, à aprendizagem de preenchimento de fichas de 

inventário de monumento e de conjunto e ao conhecimento de todos os níveis a que o 

SIPA actua em termos de campos de estudo. Relativamente ao objectivo de análise de 

estruturas militares medievais, em particular o castelo e a casa-forte, este foi cumprido 

sobretudo durante o trabalho de campo, em que a análise se torna necessária e cujos 

métodos se vão aperfeiçoando com a prática. Por fim, no referente à lista de 

monumentos constantes do plano de estágio, já foram feitos comentários acima, pelo 

que bastará indicar que a lista foi aumentada em sete monumentos e reduzida em um. 
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Assim, pode concluir-se que quer o plano de estágio quer os objectivos foram 

cumpridos da forma prevista. 

Apreciação Crítica 

O presente subcapítulo pretende reflectir uma opinião formada ao longo do 

estágio e uma ponderação global do SIPA enquanto organismo e enquanto entidade 

acolhedora. Esta reflexão é resultado de seis meses de observação e vivência no seu 

ambiente de trabalho. 

Do ponto de vista da realização do estágio, o SIPA revelou-se um serviço com 

muitas valências. Em primeiro lugar, pela  aceitação de um estagiário presente e pela 

disponibilidade de todos os funcionários em colaborar na aprendizagem e nas próprias 

tarefas a realizar, e em especial, da doutora Margarida Tavares que, enquanto 

orientadora profissional, manteve permanentemente esta disposição, para além de 

assegurar bastante flexibilidade na adaptação às tarefas ligadas ao estágio. Em segundo 

lugar, pelas potencialidades de aprendizagem que o SIPA pode oferecer a nível da 

inventariação, no que diz respeito à própria tarefa em si e à consciencialização de 

processos mentais de catalogação a ela inerentes. Neste ponto, o SIPA mostra-se uma 

mais valia, pois oferece a aprendizagem de análise de um objecto que, partindo de um 

ponto de vista arquitectónico ou urbano, termina numa observação total e 

multidisciplinar do mesmo. Em terceiro lugar, o domínio do IPA permite obter uma 

nova fonte de informação para o futuro académico ou profissional pois, embora, o 

acesso ao inventário seja público, a compreensão metódica da sua estrutura torna-se um 

benefício para uma boa pesquisa. Por último, os recursos disponíveis no SIPA 

possibilitam experienciar diferentes formas de pesquisa, sobretudo a de inventário, 

arquivo óptico e biblioteca com um espólio rico e relacionado sobretudo com 

arquitectura e urbanismo, o que, se por um lado facilitou bastante a pesquisa por 

diminuir a necessidade de procurar informação fora do local de estágio, no caso do 

arquivo, possibilitou também um contacto com documentação original e a progressiva 

compreensão da mesma.  

O SIPA revelou-se bastante agradável e saudável em termos de ambiente de 

trabalho. O relacionamento profissional pareceu adequado e o corpo de técnicos 

superiores (em especial historiadores da arte e arquitectos) bem relacionado com o 

assunto do serviço. A potencialidade do inventário utilizado neste estágio é enorme e 
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está de facto bem aplicada; contudo, poderão ser exploradas outras potencialidades, 

sobretudo ao nível da transmissão da informação por parte dos inventariantes e da 

comunicação do serviço com profissionais ou estudantes de diferentes áreas. Esta 

opinião prende-se com o facto de, por vezes, a linguagem utilizada nas fichas ser de tal 

ordem técnica e específica que corre o risco de não ser compreendida por uma parte dos 

utilizadores. Neste contexto, seria importante também existir um glossário de termos de 

urbanismo e arquitectura comum e obrigatório ao preenchimento de todas as fichas, 

para que a linguagem se tornasse mais uniformizada e menos sujeita a variações 

provenientes de correntes e opiniões relativas à nomenclatura técnica. Este glossário 

poderia estar também disponível online para consulta dos utilizadores.  

Relativamente aos registos de inventário, estes são completos, abrangentes e 

permitem, como atrás foi dado a entender, compreender o monumento ou conjunto na 

sua globalidade estrutural. Contudo, talvez fosse mais benéfico que o formulário de 

preenchimento das fichas fosse diferente consoante o tipo de objecto inventariado: 

monumento, conjunto urbano, sítio ou paisagem, uma vez que, por serem de diferentes 

naturezas, reclamam uma abordagem diferente. Esta variação evitaria, entre outros 

aspectos, que muitos dos campos de preenchimento fiquem vazios nas fichas de 

conjunto por apenas serem aplicáveis a informação do nível de monumento. Mais 

especificamente, o campo de preenchimento Observações ganharia em ter um número 

limite de caracteres mais reduzido, para evitar notas muito longas e que, por assim o 

serem, se tornam de tal forma diversificadas no seu assunto que passam a estar 

descontextualizadas, pelo que a informação não fica correctamente organizada no 

inventário. 

No respeitante às bases de dados IPA e AROP, estas são bastante acessíveis na 

compreensão do seu funcionamento, contudo, carecem de uma actualização informática 

para que permita uma utilização mais amigável e intuitiva e que evite os erros de 

sistema que ocorrem com alguma frequência. Para além deste ponto, seria também 

interessante a base de inventário permitir a utilização de hiperligações para que, ao ser 

referenciado numa ficha o número IPA de outra se pudesse ter acesso à segunda numa 

nova janela e facilitar comparações. 

Esta análise incide sobre detalhes observados durante um período de estágio que 

teve a duração de seis meses, pelo que é necessário ter em conta que este espaço de 
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tempo pode ser considerado curto para a formulação de alguns juízos acerca da entidade 

acolhedora. Ainda assim, a apreciação que foi feita tem apenas em vista a apresentação 

de sugestões elaboradas por um elemento exterior ao serviço que permitiram um 

melhoramento dos seus mecanismos e a optimização das suas potencialidades. 

Âmbito temático dos objectos inventariados 

A escolha dos objectos inventariados seguiu um determinado contexto inserido 

na lógica do plano curricular do mestrado, tendo como ponto de partida o âmbito das 

disciplinas de Paços Medievais Portugueses e de Arquitectura Militar e Fortificação, 

ambas constantes do primeiro ano do plano de estudos. A época de enfoque foi a 

medieval devido à vertente do mestrado escolhida que coincide com tal período. 

Partindo deste balizamento temporal, decidiu-se escolher a tipologia arquitectónica das 

construções com elementos militares e, desta forma, foi criada uma lista de objectos a 

inventariar, já acima referidos, que formavam dois grandes grupos: os castelos e as 

torres ou casas-forte. O grupo dos castelos incluiu tanto estruturas residenciais como 

simples sistemas de muralhas, enquanto  o grupo das torres-forte incluiu as torres 

senhoriais isoladas que apresentam elementos militares, embora estes sejam de natureza 

simbólica. 

No caso dos castelos, dedicou-se maior atenção à compreensão das mais 

importantes diferenças entre o castelo românico e o gótico. Foi possível analisar as 

características de um sistema defensivo com alguma clareza, nomeadamente no que 

refere ao seu desenvolvimento entre o século XII e o reinado de D. Dinis. É o caso da 

morfologia dos torreões quadrangulares adossados à muralha que evoluíram para os 

cubelos semicirculares flanqueando uma porta, assim como a escassez de vãos que mais 

tarde foram aumentados em número e o posicionamento da torre de menagem que, 

partindo de uma construção isolada no centro do recinto amuralhado, passou a 

privilegiar o adossamento ao muro e conheceu o acréscimo de balcões munidos de 

matacães. Estas evoluções, como foi compreendido através da leitura da bibliografia 

consultada durante o estágio, dizem respeito ao fenómeno europeu do progresso do 

método de defesa passiva para o método de defesa activa. Constituiu também grande 

interesse a constatação da presença de paços no recinto principal do castelo, nalguns 

casos arruinados e, noutros, restaurados, facto que, de uma forma ou de outra, permitiu 

a observação da organização das suas dependências e edifícios anexos. 
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Por sua vez, a torre ou casa-forte, muitas vezes confundida com a atalaia, 

constituiu um fenómeno feudal à escala europeia que nos fornece um dado histórico 

fundamental para a compreensão das mentalidades predominantes no século XII e 

sobretudo durante o século XIII que perduraram até inícios do século XVI. Este tipo de 

torre é reconhecido através de várias designações, como se pode constatar pelos estudos 

de José Custódio Vieira da Silva e Mário Barroca
12

 e, utilizadas indiferentemente ao 

longo do estágio e do presente trabalho. São elas: domus fortis, casa-forte e casa-torre. 

Encontrando-se sempre em meio rural, estas torres apresentam um interior 

adaptado a funções residenciais, e associam-se a uma propriedade nobre. Surgem 

normalmente com edifícios habitacionais acoplados ou próximos mas de épocas mais 

tardias, pelo que o fenómeno no seu sentido medieval deve ser entendido como uma 

construção insular, na maior parte das vezes situada em local de pouca virtude militar. 

Desta forma, pode questionar-se a abrangência temática da torre-forte e uma análise 

científica permite perceber que a sua natureza tende mais para o domínio simbólico do 

que para a função prática esperada da estrutura de uma torre. Em suma, o fim com que 

foram construídas seria o de constituírem marco de posse territorial e, quando erigidas 

sem pedido de autorização, eram vistas como um desafio à autoridade do rei (SILVA, 

1999). Estas torres poderiam também servir de refúgio, já que apresentam algumas 

características defensivas que permitem estabelecer um paralelo com a evolução das 

torres de menagem. Contudo, observa-se, como foi referido, que o progresso do 

fenómeno da casa-forte tende, em especial ao longo do século XV, para o domínio da 

retórica arquitectónica, mantendo a existência de elementos defensivos que carecem de 

sentido prático, mas que demonstram uma marcada ostentação de poder e posse nobres. 

Estas características podem ser observadas no seu máximo expoente na Torre das 

Águias, um dos objectos de inventariação do presente estágio. 

Assim, o estágio no SIPA permitiu um estudo um pouco mais pormenorizado do 

que aquele que tinha sido feito no decorrer do plano curricular do mestrado. Importa 

entender que esta aprendizagem científica foi essencial para a prática deste caso de 

inventariação e foi sobretudo ela que o vinculou ao curso. Esta experiência contribuiu 

simultaneamente para o estudo complementar dos assuntos trabalhados durante o plano 
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 Ver Bibliografia. 
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curricular de mestrado e para o conhecimento de um sistema de informação com 

potencial impacto no mundo académico e profissional que pode ir para além da Arte e 

da Arquitectura e alargar-se a outros domínios relacionados tanto com o estudo 

académico como com a sua descoberta em contexto de lazer. A aprendizagem 

decorrente desta experiência considerou-se enriquecedora pela ampliação do 

conhecimento absorvido através da leitura bibliográfica, enquanto  a experiência de 

registo de inventário foi um contributo para o desenvolvimento de estratégias de 

organização da informação, de leitura de monumentos e da sua descrição técnica. O 

desempenho das actividades do estágio aqui relatado revelou uma complementaridade 

eficaz aos seminários que constituem a parte curricular do mestrado em História da Arte 

– vertente de Medieval. 
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