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Volume II – Apêndice 

Parte – I Fontes Iconográficas  

 

A primeira parte de fontes iconográficas consiste na recolha de todas as informações 

visuais, concernentes aos nossos elementos de estudo. 

Iniciam-se segundo a mesma sequência, com o registo fotográfico in loco por parte da 

autora. Seguidamente, apresenta-se a leitura dos documentos visuais recolhidos no 

Forte de Sacavém nos vários processos consultados. No mesmo arquivo, o espólio dos 

monumentos disponibiliza a consulta online, pelo Sistemas de Informação para o 

Património Arquitetónico (S.I.P.A.), possibilitando a extração dos desenhos, ou 

fotografias que acompanham os processos. Também estes numerosos elementos foram 

anotados cuidadosamente com legenda e número de imagem, como fonte de 

informação para a análise das intervenções do volume I.  

A Direção de Serviços de Bens Culturais no Porto tem no arquivo documentação 

alusiva aos processos de classificação dos monumentos nacionais e de imóveis de 

interesse público, motivo pelo qual se incluem. Todos os processos encontram-se 

devidamente assinalados. 

O Arquivo Histórico do Porto permitiu a inclusão de algumas imagens dos elementos 

de estudo. 

A exposição de fontes iconográficas termina com a recolha do Arquivo da Rota do 

Românico do Vale do Sousa (R.R.V.S), cedida em suporte informático, 

possibilitando-nos aplicar estes elementos na fase final do trabalho. 

 

Para uma leitura imediata do elemento consultado, optámos por colocar as fontes 

arquivísticas mencionadas no cabeçalho, assim como os processos e os logótipos das 

instituições acima referidas, dos vários locais onde realizámos a recolha.   

 

Nas Fontes Iconográficas encontra-se igualmente a recolha efetuada na Fundación Santa 

María la Real, das rotas que integram o Románico Norte. A metodologia é similar ao 

descrito anteriormente, fotografias da autora e fichas técnicas cedidas pela equipa de 

Santa Maria la Real. Para uma melhor compreensão do território do românico norte, 

comporta ainda uma introdução, onde se pode visualizar as várias rotas e a localização 

dos elementos visitados e recolhidos. Algumas fichas incluem em nota de rodapé os 

assuntos tratados na análise do elemento.  


