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Inventário de Lisboa - Casas Religiosas
Conjunto de Dados Geográficos

Identificação do Conjunto de Dados Geográficos

Elementos de Referência
Titulo: Inventário de Lisboa - Casas Religiosas
Título Alternativo: Casas monástico-conventuais de Lisboa (SIPA)
Data de Referência: 2012-11-30, Criação
Edição: 1.0
Data de Edição: 2012-11-30
Identificador: PT_IHRU_IT1.1_InventarioTematico_CasasReligiosas_2012
Série: 1.0

Resumo
O inventário temático de Lisboa pretende divulgar dados considerados relevantes sobre objetos arquitetónicos que estruturam e que se destacam na
malha urbana. O produto distribuído no formato KMZ, para Google Earth, é um ficheiro de fácil acesso, tendo como alvo o público em geral. O formato
SHP é um produto específico destinado à comunidade educativa e científica, bem como a agentes do património arquitetónico/ urbanístico com
conhecimentos em softw are SIG. Estes conteúdos integram-se num projeto mais ambicioso que pretende estudar a cidade e o seu crescimento
através da análise da malha urbana e da implantação do património arquitetónico mais relevante, que condicionou o seu desenvolvimento. As Casas
Religiosas, primeiro tema escolhido, representam um dos temas fundamentais para a compreensão da cidade, uma vez que os primeiros complexos
monástico-conventuais, contemplando igreja, zona regral e amplas cercas, estabelecidos no extramuros, tornaram-se verdadeiros polos de
desenvolvimento urbano. No SIPA estão inventariadas 64 casas monástico-conventuais, 59 de que subsistem estruturas relevantes e 5
desaparecidas, para as quais se iniciou um processo de consulta de documentação original, nomeadamente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Publica-se através deste inventário as primeiras conclusões sobre o tema, acessíveis em w w w .monumentos.pt, bem como em inventários temáticos
que irão ser produzidos e divulgados oportunamente. A informação foi trabalhada em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica) a partir da
recolha e preenchimento da base de dados SQL do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA), e tratada em softw are SIG no
sistema de referência World Geodesic System (WGS84).

Objectivo
Extração de temas sobre Lisboa na base de dados SIPA

Palavras-chave Descritivas ()
Palavras-chave: sítios protegidos

Thesaurus
Titulo: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Título Alternativo: GEMET - INSPIRE themes
Data de Referência: 2008-07-01, Criação
Edição: 1.0
Data de Edição: 2012-10-02
Identificador: GEMET
Série: 1.0

Restrições
Lim itação Ao Uso: Acesso aos atributos do tema através do URL w w w .monumentos.pt
Restrições de Acesso: Direitos de Autor; Direitos de Propriedade Intelectual
Restrições ao Uso: Direitos de Autor; Direitos de Propriedade Intelectual

Resolução Espacial
Escala Equivalente (denom inador):
Distância no Terreno (m etros): 2000.0
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Extensão
Descrição da Extensão: Lisboa
Identificador Geográfico: Lisboa

Créditos: Sistema de Informação Para o Património Arquitectónico - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. I.P.
Tipo de Representação Espacial: Vectorial
Idiom a do CDG: Português
Manutenção: Anual
Categoria Tem ática: Património Edificado

Distribuição

Formato
Nom e do Form ato: Google Earth KMZ
Versão: 6

Formato
Nom e do Form ato: ESRI Shapefile SHP
Versão: 10

Opções de Distribuição
Unidades de Distribuição: Temas
Tam anho de Transferência (Mb): 20.0

Acesso Online
Endereço URL: w w w .monumentos.pt
Função do Recurso Online: Importação/Dow nload

Qualidade Conjunto de Dados Geográficos
Nível Hierárquico dos Dados: Conjunto de Dados Geográficos

Histórico

Declaração
O SIPA é um conjunto de recursos de informação e documentação especializados e inter-relacionados sobre património
arquitectónico, urbanístico e paisagístico. Integra quatro categorias de registos distintas, definidas a partir da natureza do objecto
patrimonial – Monumento, Conjunto, Sítio e Paisagem. O “Inventário de Património Arquitectónico” (IPA) iniciou-se na década de 1990
(com especial incidência para o património classificado) com a criação de diversos campos para preenchimento relativos a elementos
com valor arquitectónico. No ano de 2001, inicia-se o registo das coordenadas geográficas através da cartografia militar do exercito
(cartas militares 1:25 000, no sistema de coordenadas Hayford Gauss Datum Lisboa). Em 2003 com a aquisição de um receptor GPS,
são obtidas as coordenadas no terreno (no sistema de coordenadas WGS84 e convertidas para Hayford Gauss Datum Lisboa). Em
2006 são atribuídas coordenadas à totalidade do inventário (à freguesia) com base no identificador designado n.º IPA
(Distrito/Concelho/Freguesia) sendo criado ainda um novo campo que identifica a precisão da coordenada (Imóvel ou freguesia). À
medida que o utilizador atribui uma coordenada à escala do imóvel, esta substitui a anterior com menor precisão. Em 2007, as
coordenadas são obtidas sobretudo com o recurso ao Softw are Google Earth (graus, minutos, segundos) e atribuídas provisoriamente
num campo designado acesso (que incluí a morada do imóvel). Em 2010 reformulou-se totalmente a estrutura de captação de
coordenadas, com a criação de uma aplicação em ambiente IPA/AROP (softw are de inserção em base de dados SQL), com novos
campos na base de dados exclusivas para a captação de coordenadas e sistemas de validação através de geo-brow sers para cada
registo. Pretende-se ainda expandir a obtenção de coordenadas para o património português do "Além Mar", tendo-se optado por
alterar o sistema de coordenadas base para o WGS84 Graus decimais (matendo-se a possibilidade de obtenção de coordenadas no
sistema de referência WGS84 Graus, Minutos e Segundos e o HGDtLx, com conversão automática pelo sistema). A captação da
coordenada será alvo de normalização, como sendo a obtenção da coordenada no centro de massa do imóvel.

Fonte dos Dados
Descrição da Fonte: Sistema de Informação Para o Património Arquitectónico - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. I.P.
Denom inador da Escala da Fonte: 1
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Sistema de Referência
Nom e do Sistem a de Referência: WGS84 UTM 26N
Código do Sistem a de Referência: EPSG:32626

Metametadados
Identificador Único: 4c1fba9eea64425fb44a67aa1623f17c
Idiom a dos Metadados: Português

Contacto (Autor)
Paula Figueiredo, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Telefone: + (351) 219 427 780 , Fax: + (351) 219 427 789
Endereço: Forte de Sacavém, Rua do Forte Monte de Cintra, Sacavém, 2685-141, Portugal
avfigueiredo@ihru.pt

Contacto (Produtor)
Anouk Costa, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
Telefone: 219427780 , Fax: 219427789
Endereço: Forte de Sacavém, Rua do Forte Monte Cintra, Sacavém, 2685-141, Portugal
afcosta@ihru.pt

Contacto (Produtor)
Rita Vale, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
Telefone: 219427780 , Fax: 219427789
Endereço: Forte de Sacavém, Rua do Forte Monte Cintra, Sacavém, 2685-141, Portugal
amavale@ihru.pt

Data dos Metadados: 2012-12-12
Designação da Norm a e Perfil de Metadados : ISO 19115 Perfil MIG

Folha de Estilos "MIG Azul e Cinza Claro", 28 de Agosto de 2009
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