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Sumário executivo 

 

O inventário e a documentação das coleções são funções fundamentais das instituições 

museais, constituindo uma etapa importante dentro do processo museológico por ser o meio 

pelo qual se identificam os objectos, se sistematizam as coleções, se regista a informação 

referente ao acervo e se atribui um significado às peças, formando uma colecção coerente. 

O processo de inventário do Museu da Saúde pretende identificar cada objecto do acervo 

por meio do estudo contribuindo, dessa forma, para a preservação do património da Saúde, 

tornando-o acessível ao público. 

Tratando-se a inventariação do património da Saúde uma área recente em Portugal, este 

Manual visa contribuir para a uniformização do exercício de inventariação na base de dados 

In Arte, no sentido em que descrevem os procedimentos a ter em conta para o 

preenchimento dos diferentes campos que constituem a Ficha de Registo, proporcionado a 

cada inventariante o acesso a um conjunto de instruções e exemplos práticos de modo a 

facilitar o seu trabalho de documentação. 

Este instrumento auxiliar de trabalho é o primeiro dedicado à área da Saúde e será objecto 

de reflexão e aperfeiçoamento no decorrer do processo museológico e do estudo de novas 

colecções, pretendendo constituir-se como um documento-base para esta área patrimonial. 

No âmbito das parcerias iniciadas com outras entidades, os procedimentos de inventário 

descritos neste Manual foram estabelecidos em conjunto para que seja possível uma 

uniformização de critérios. Assim, este Manual contou com o auxílio e reflexão da equipa de 

inventário do Instituto de Higiene e Medicina tropical, as museólogas Ana Braga e Rita 

Guerra. 

Dessa forma, foi organizado em duas partes fundamentais. A primeira apresenta as 

metodologias adoptadas no Museu da Saúde e que são comuns a todo o inventário 

museológico: sistema de numeração; marcação dos objectos; folhas de recolha de dados; 

registo fotográfico e livro de tombo. A segunda parte descreve todos os campos da ficha In 

Arte utilizados no inventário do Museu da Saúde e os respectivos critérios de preenchimento. 
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Museu da Saúde – Nota introdutória 

 

Missão 

O Museu da Saúde direciona o seu esforço para a promoção da difusão da cultura científica, 

na área das ciências da saúde e do medicamento, e na conservação do património histórico 

da saúde. 

Especificamente, o Museu cataloga, preserva e expõe espólios no âmbito da saúde e organiza 

exposições temporárias, potenciando o estatuto assumido pelo INSA em inúmeras atividades 

desenvolvidas no cumprimento das suas atribuições. 

 

Enquadramento Orgânico 

O Decreto-Lei n.º 27/2012, de 8 de Fevereiro, definiu a missão e atribuições do Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA, I.P.), determinando a gestão e promoção 

do Museu da Saúde no âmbito das suas competências na área da formação e difusão da 

cultura científica. 

A Portaria n.º 162/2012, de 22 de Maio, que aprova os Estatutos do INSA, I.P., define que 

Museu da Saúde visa preservar a memória dos serviços de saúde, competindo-lhe: 

1. Proceder ao registo, inventariação e classificação do acervo que lhe está afeto, 
mantendo atualizados todos os registos documentais referentes às novas 
incorporações do espólio museológico; 

2. Conservar preventivamente o acervo museológico que lhe está afeto e zelar pela sua 
segurança, bem como propor ações ou medidas de restauro; 

3. Expor o acervo museológico que lhe está afeto, no âmbito do programa museológico 
superiormente definido; 

4. Divulgar o acervo museológico e promover a divulgação das suas atividades; 

5. Propor superiormente ações de incorporação de novos testemunhos patrimoniais que 
contribuam para o enriquecimento do acervo museológico. 

 

Instituições parceiras 

No âmbito das suas actividades museológicas, o Museu da Saúde tem estabelecido princípios 

e bases de colaboração com outras entidades com o objetivo de estabelecer sinergias 

visando a conservação, o estudo e a inventariação do património histórico da saúde, bem 

como o desenvolvimento de uma rede virtual museológica através da promoção e divulgação 

de suas exposições temporais no portal Museu da Saúde do INSA, I.P. 

Nesse sentido, este Manual visa, por um lado, contribuir para a uniformização do exercício 

de inventariação, no sentido em que descreve de uma forma detalhada os procedimentos a 

ter em conta para o preenchimento dos diferentes “campos” e “tarefas” do In Arte e, por 

outro, proporcionar a cada inventariante o acesso a um conjunto de instruções e exemplos 

práticos que vão facilitar e melhorar o seu trabalho de catalogação.  
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1. Procedimentos Gerais 

 

1.1. Sistema de numeração 

Deve ser atribuído um número de inventário a todas as peças pertencentes ao acervo 

museológico do Museu da Saúde (INSA, IP.). A numeração deverá ser sequencial, irrepetível e 

única, iniciando-se no algarismo 1 e atribuída sequencialmente a cada peça 

independentemente da sua tipologia. 

 

1.1.1. Número de inventário no Museu da Saúde 

O sistema de numeração do Museu da Saúde (INSA, IP.) é alfanumérico e sequencial, 

composto por um número de série contínuo composto por 5 dígitos antecedidos da sigla da 

instituição e do código de Tipologia, separados pelo sinal gráfico de ponto final. 

O código de Tipologias é constituído por 3 letras maiúsculas e é a forma abreviada da 

Tipologia (Anexo 1).  

Exs. MS.ESC.00001, MS.FOT.00002, …, MS.PNT.99999 

 

Dada a extensão do Número de Inventário, optou-se pela sua abreviatura no momento da 

marcação da peça, retirando-se todos os zeros à esquerda do número sequencial. 

Ex. MS.ESC.1, MS.FOT.2, …, MS.PNT.9 

 

1.2. Elementos de um conjunto 

Por Conjunto entende-se todos os objectos que, apesar de existências autónomas só quando 

agrupados permitem uma leitura estética, formal ou funcional (ex. faqueiro, baixela, 

uniforme, etc.), independentemente da leitura individual de cada um dos seus elementos 

constitutivos. 

Salienta-se que duas ou mais peças iguais ou semelhantes podem não formar um Conjunto. 

Ex. Gavetas de uma cómoda. 
 

No que concerne ao procedimento de inventário para Conjuntos, dever-se-á atribuir um 

número de inventário a cada um dos objectos. 
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Será criada uma ficha individual para cada um, na qual se fará referência à totalidade dos 

elementos que compõe o conjunto (denominação, número de inventário e localização). 

 Ex. Pá de pedreiro / Conjunto de utensílios de pedreiro. 

 

 

A par dessas fichas, será criada uma Ficha de Conjunto onde a designação e a descrição 

remetem para o todo.  

 Ex. Conjunto de utensílios de pedreiro. 

 

 

No caso do Museu da Saúde, o Número de Conjunto tem os seguintes elementos: 

• Identificação da instituição: MS 

• Identificação da tipologia: sigla de três letras 

• Letra C, indicando Conjunto 

• Numeração sequencial com 4 digitos 

 

1.3. Livro do Tombo 

Os objectos pertencentes ao acervo do serão registados num Livro de Tombo, também 

designado por Livro Geral de Inventário ou Livro de Registo, o qual será actualizado 

periodicamente 

O referido Livro do Tombo deve incluir informação completa, exacta e concisa sobre cada um 

dos objectos.  
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Deverá apresentar, na página inicial, o Termo de Abertura, no qual devem ser indicados o 

número do livro, o número total de páginas, a identificação da instituição, bem como a data 

de registo e assinatura do responsável pelo Museu da Saúde (INSA, IP.). 

As páginas seguintes ao Termo de Abertura devem conter os seguintes itens, organizados em 

tabela: 

• Data de registo; 

• Número de inventário; 

• Designação / Título 

• Descrição (autoria/Breve descrição/datação); 

• Estado de conservação; 

• Dimensões; 

• Modo de incorporação e Proveniência; 

• Observações. 

O Livro do Tombo deve ter como última página o Termo de Enceramento, no qual deve 

constar o número total de folhas, a identificação do número do Livro que se lhe seguirá bem 

como a identificação da instituição e a assinatura do responsável pelo Museu da Saúde (INSA, 

IP.). 

O Livro do Tombo será periodicamente encadernado. As encadernações devem ser 

numeradas sequencialmente. 

Nota: os objectos que se encontram em situação de depósito não poderão ser 

inventariados no Livro do Tombo uma vez que este é exclusivamente reservado aos 

objectos pertencentes ao Museu da Saúde Museu da Saúde (INSA, IP.). 

No entanto, dever-se-á manter um registo actualizado dos objectos em depósito na 

instituição. Para isso, deverá ser criado um Livro de Registo de Depósitos com a seguinte 

informação: designação; nome do depositante (instituição ou particular); data de depósito; 

valor de seguro (sempre que lhe tenha sido atribuído); data de cessão do depósito e/ou do 

referido seguro. 

 

1.4. Marcação dos objectos 

A marcação é o processo pelo qual se coloca o número de inventário no objeto. Esta 

marcação obedece a alguns procedimentos comuns a todo o tipo de objetos: 

• A marcação deve ser realizada em zonas acessíveis e estáveis; 

• Deve-se proceder a uma limpeza prévia da zona de marcação; 

• A marcação não deve interferir com a leitura estética, formal e funcional do objeto, 
devendo-se sempre optar por uma zona não visível mas acessível (verso, base, etc.); 

• Não deve ser feita em zonas envernizadas, pintadas, enceradas ou decoradas; 

• O número de inventário deverá também constar na embalagem da peça, sempre que 
esta exista. 
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Em cada objecto é colocada uma etiqueta reversível com o respectivo número de inventário, 

devendo o mesmo ser escrito a caneta de tinta preta e com letra legível. 

Sempre que a fisionomia do objecto o permita, deve ser colocada também uma etiqueta de 

papel com corda de seda ou de algodão. Neste caso, a informação presente na etiqueta será 

o número de inventário e o carimbo da instituição. Deve ficar um espaço livre para, no 

futuro, colocar outras informações. 

 

Casos particulares: 

A marcação deve igualmente respeitar as características físicas de cada objecto, utilizando-se 

técnicas e matérias adequados a cada suporte. 

• Objetos em papel: a marcação deve ser feita, no verso, com um lápis macio 
(preferência HB2). 

• Fotografia: a marcação é igualmente realizada a lápis, devendo-se posteriormente 
confecionar um envelope em papel acid free, sem utilizar cola, no qual se coloca a 
fotografia; 

• Têxteis: a marcação do número de inventário nunca deve ser realizada directamente 
no tecido da peça. Neste caso, o número será inscrito numa fita de nastro (algodão), 
através de uma caneta própria para tecidos, ou bordando o número nesse suporte. Essa 
etiqueta deverá ser cosida à peça, numa zona de bainha. 

 

1.5. Registo fotográfico 

 

1.5.1. Objectivos 

2. O inventário museológico só está completo quando acompanhado do registo fotográfico 

da peça. Este registo tem como fim identificar o objecto, consubstanciar a sua descrição 

e destacar determinados aspectos ou pormenores especialmente significativos. Poder-

se-ão incluir, caso existam, fotografias que documentem etapas de produção/utilização 

e/ou analisem o estado material do objecto. 
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1.5.2. Recolha de imagens 

A captação/digitalização de imagem deve ser realizada com o recurso a um equipamento de 

qualidade, devendo-se ter em conta os seguintes aspectos: 

• Iluminação da peça de forma a imagem não se apresentar demasiado escura; 

• Evitar os brilhos/reflexos, optando, sempre que possível, por luz natural ambiente; 

• Evitar o uso do flash, não só porque produz reflexo sobre o objecto como por razões 
da sua conservação; 

• Procurar um enquadramento em que o fundo seja uniforme, contrastante e sempre 
mate; 

• Respeitar as cores da peça; 

• As fotos devem ser sempre acompanhadas de uma escala de cor e dimensão; 

• Posicionar a câmara paralelamente à face do objecto (excepto no caso de objectos 
muito assimétricos, objectos bidimensionais ou objectos que não têm base rígida); 

• Apresentar imagens das diferentes partes do objeto, que permitam uma leitura legível 
deste e dos pormenores e, se possível, que ajudem na compreensão da sua função/uso; 

• Devem ser fotografados, em detalhe, aspetos técnicos dos mecanismos ou dos 
princípios de funcionamento, bem como gravações de fabricante, escalas, assinaturas, 
rótulos ou eventuais etiquetas antigas; 

• Devem ser documentadas fotograficamente todas as marcas visíveis de uso e ainda 
aspetos gerais relacionados com o estado de conservação do objeto. 

  

  

Na ausência de material fotográfico de qualidade e na impossibilidade de execução da 

fotografia por técnicos especializados nesta área, proceder-se-á à recolha de pelo menos 

uma imagem por peça. Muito embora esta não seja mais que uma fotografia de registo, 

deverá, sempre que possível, respeitar os aspectos supra citados. 

É, ainda, necessário distinguir a fotografia interna da fotografia que vai para exterior (InArte 

e InWeb). Esta última não pode ter qualquer informação confidencial (ex. etiqueta onde 

conste a localização) 
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Tratando-se de uma fotografia de registo, que tem por principal objectivo a identificação do 

objecto, deverá ser feita uma primeira fotografia com a etiqueta visível e as restantes sem a 

etiqueta visível. 

Durante a recolha de imagem dever-se-á, ainda, ter especial atenção com a estabilidade do 

local onde o objecto será fotografado. 

Aconselha-se que a fotografias sejam captadas com o objecto na posição natural, iniciando 

pelo plano frontal, rodando-se o objecto pela nossa esquerda e captando cada plano. Por 

ultimo, deverá fotografar-se os planos superior e inferior. 

 

1.5.3. Denominação do ficheiro de imagem 

O nome do ficheiro de imagem coincide com o número de inventário do objecto fotografado, 

desdobrando-se em a, b, c, etc. Com esta metodologia, pretende-se identificar rapidamente 

a que peças pertencem as imagens. 

 Ex. MS.ESC.00001, MS.ESC.00001ª, MS.ESC.00001b, MS.ESC.00001c… 

A renomeação dos ficheiros deve ser realizada o mais brevemente possível à recolha de 

imagens, evitando-se perdas desnecessárias de informação ou confusão entre imagens 

semelhantes. 

 

1.5.4. Datação dos ficheiros de imagem 

A datação dos ficheiros de imagem pode vir a revelar-se um dado importante, por exemplo, 

no caso de existir uma intervenção de restauro ou algum problema de conservação do 

objecto. 

 

1.5.5. Localização do ficheiro de imagem 

Em momento prévio ao início do inventário é necessário definir uma localização permanente 

para o ficheiro de imagem.  

Nota: no caso de alteração da localização do ficheiro de imagem, a ligação com a base 

de dados InArte perder-se-á, sendo necessário efectuar novamente o processo de 

associação de imagem. 

O espaço de destino das imagens deverá ser de acesso condicionado aos colaboradores do 

inventário, evitando-se erros decorrentes da manipulação dos ficheiros por terceiros, e 

deverá assegurar-se que terá espaço suficiente para os ficheiros de imagem existentes e 

futuros. 

No Museu da Saúde (INSA, IP.), as fotografias originais (formato TIFF) devem ficar 

armazenadas numa pasta identificada com a data de captação. As fotografias para associação 

à base de dados InArte são guardadas em JPEG e organizadas em pastas, mediante a 

tipologia do objecto. Todas elas são guardadas num espaço do servidor do INSA, IP., o qual 

efectua cópias de segurança diariamente. 
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 Ex. Y:\MUS\Cartazes 

Periodicamente, devem ser feitas cópias em suporte externo (DVD, Disco Externo, ou outro). 

Esta cópia não deverá nunca ser eliminada e deve ser realizado uma listagem (Excel, Word, 

por exemplo) do seu conteúdo e localização, criando-se dessa forma um arquivo de imagens. 

 

1.5.6. Formato e dimensão de imagem na base de dados 

As imagens a associar à base de dados InArte devem ser guardadas em formato JPEG e com a 

dimensão 720x576 pixéis (formato PAL), permitindo uma compressão média inferior a 100 

Kb, assegurando uma base de dados de tamanho controlado e uma visualização de trabalho 

razoável. 

 

1.6. Folha de recolha 

As informações principais sobre cada objeto são inseridas numa Folha de Recolha. Estas 

informações são retiradas observando diretamente o objeto (informações intrínsecas). 

No caso do Museu da Saúde (INSA, IP.), a Folha de Recolha apresenta os seguintes campos: 

- Data Data de preenchimento da Folha de Recolha 

- Nome do inventariante  

- N.º de inventário  

- N.º de registo fotográfico 

Campo que relaciona o primeiro número de registo fotográfico 

(dado automaticamente pela máquina digital) com o objeto. Este 

registo é importante quando as fotografias não são imediatamente 

renomeadas. 

- Designação Designação do objecto 

- Dimensões 

Medem-se o X, o Y e o Z e/ou diâmetro, em centímetros (em casos 

específicos pode-se adoptar os milímetros ou metros, no caso de 

peças muito pequenas ou de grandes dimensões, respetivamente). 

Sempre que pertinente, devem registar-se as dimensões dos 

objectos com e sem base, moldura, fechado e aberto, etc. 

Ex. Pintura: medidas da tela e medidas da tela emoldurada; 

      Caixas: medidas da caixa com a tampa fechada e com a tampa 

aberta; 

      Réguas desdobráveis: medidas da régua nas aberturas mínima e 

máxima. 

- Materiais 
Registam-se todos os matérias existentes no objecto, assinalando-se 

a que parte corresponde 

- Estado de conservação 
Estado de conservação: Bom, Razoavel e Mau, identificando-se as 

zonas degradadas; 
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Integridade física: Completo , Incompleto, Muito incompleto, Resto 

Estado funcional: Não operacional ou Operacional, se aplicável 

- Localização 

Refere-se à localização actual do objecto, e deve ser o mais 

detalhada possível. 

Ex. Sala 1L80/ Móvel 1/ Prateleira 3 

- Observações 
Este campo serve para anotar marcas e inscrições no objeto, 

algumas particularidades e outras anotações 

 

2. InArte Premium 

A Ficha de Inventário tem por objetivo registar todas as informações consideradas 

pertinentes, de carácter físico e histórico, sobre cada peça individualmente, permitindo, 

desta forma, documentar cada objecto pertencente a um determinado espólio. 

No caso do Museu da Saúde, pela especificidade do seu acervo foi considerado que a Base de 

Dados em suporte informático mais adequada seria o Programa InArte Premium. 

O InArte Premium está organizado em Módulos, Tarefas e Campos. Cada módulo está 

dividido em tarefas. As tarefas, por sua vez, contêm diversos campos para preenchimento. 

Os Módulos constituintes são: 

• Tabelas auxiliares (Específicas e Geográficas); 

• Inventário; 

• Eventos; 

• Entidades; 

• Documentação-Biblioteca; 

• Multimédia; 

• Layout. 
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2.1. Tabelas auxiliares 

Para dar início ao inventário informatizado é necessário criar as Tabelas Auxiliares, que 

permitem, posteriormente, efectuar as relações na BD e as quais são construídas de acordo 

com a especificidade de cada museu. 

As Tabelas Auxiliares do Museu da Saúde (INSA, IP.) foram construídas tendo em conta a 

especificidade do acervo, pese embora alguns ajustamentos posteriores que se verificaram 

necessários à medida que o mesmo foi estudado mais detalhadamente. 

 Ex. Tabela Auxiliar para Autorias: 

 

 

Assim, as Tabelas Auxiliares Específicas criadas foram: 

• Autorias 

• Categorias 

• Coleções 

• Conjuntos 

• Designações 

• Designações de objetos 

• Entidades 

• Estados 

• Exposições 

• Funções 

• Grafias 

• Idiomas 

• Incorporações 

• Inscrições 
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• Intervenções 

• Localizações 

• Marcas 

• Materiais 

• Monografias 

• Numerações 

• Proveniências 

• Técnicas 

• Tipos de Medidas 

• Unidades de Medida 

• Unidades de peso 

• Unidades monetárias 

Relativamente às Tabelas Geográficas foi criada, até ao momento, a de Países. 

Estas Tabelas serão alvo de actualização sempre que se inicie o inventário de novas colecções 

e tipologias de objectos. Para que a normalização e uniformização da informação seja 

possível entre as instituições parceiras do Museu da Saúde (INSA, IP.), foi criado um ficheiro 

Excel para partilha. Salienta-se que deverá existir apenas um Administrador da BD em cada 

uma das instituições parceiras, o qual será responsável pela actualização das Tabelas 

Auxiliares, diminuindo-se, desta forma, a possibilidade de criação de Tabelas desnecessárias 

ou repetidas. 

 

2.2. Módulo Inventário Objectos 

O Módulo Inventário apresenta cinquenta Tarefas onde é possível organizar a informação 

sobre o objecto nos diversos Campos associados a cada Tarefa. 

No que concerne às Tarefas a preencher, foram estipuladas as seguintes: 

 

• Campos do Cabeçalho 

- Nº inventário 

- Designação 

- Título 

- Descrição 

• Inventário/Objetos 

- Categorias 

- Coleções 

- Estados 

- Funções/Usos 

- Incorporações 

- Inscrições 

- Localizações 

- Materiais 

- Medidas 
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- Numerações 

- Proprietários 

- Técnicas 

- Títulos 

- Fichas relacionadas (fotografias e outros) 

 

2.2.1. N.º de inventário 

O Campo Número de Inventário é de preenchimento obrigatório e irrepetível, isto é, não é 

possível gravar duas fichas no InArte com o mesmo número de inventário. 

 Ex. MS.INS.00959 

 

 

2.2.2. Designação 

Nome comum do objeto museológico, normalmente tendo em conta a função do mesmo. 

Quando não se conhece qualquer designação atribuída pode preencher-se o referido campo 

“Sem Designação” ou “Desconhecida”, embora se deva evitar. 

Ex. MS.INS.00959 

 

 

As designações correspondem a terminologia controlada, que integra a Tabela Auxiliar 

Designações de Objetos. 

Ex. Modelo anatómico; galvanómetro; pipeta; pintura; painel didático; escultura; 

pintura; etc. 
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No caso de outras designações pelas quais o objecto também é conhecido (designação 

científica, terminologias regionais, etc.), deve-se preencher a tarefa Designações, indicando-

se o Tipo de Designação (Tabela Auxiliar - Designações). 

 

2.2.3. Título 

O título refere-se à designação específica de cada objecto. 

No caso de obras de pintura, cerâmica ou escultura, trata-se de uma denominação atribuída 

originalmente pelo autor ou uma denominação pela qual uma peça se tornou conhecida. 

Para estas tipologias deve-se identificar o tipo de título a que se faz referência: título de 

autor, título iconográfico ou o título vulgarizado.  

Caso a peça não apresente nenhum título, deve-se colocar a expressão sem título. 

Ex. Rosas (título de autor) 

 
 

Ex. Menino Jesus (título iconográfico) 

 
 

No caso de equipamentos médicos, o título especifica o tipo de aparelho ou o nome com que 

o mesmo foi intitulado, sendo este campo preenchido apenas para essas especificidades. 

Ex. Thermocautére du Dr. Paquelin  
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2.2.4. Descrição 

Descrição simples da forma, função e componentes do objecto, devendo fazer-se de modo 

claro e objectivo, tendo em conta os seguintes princípios:  

• Descrever o objecto do geral para o particular;  

• Identificar e descrever a forma/estrutura; 

• Identificar e descrever os elementos decorativos;  

• Realizar uma descrição o mais completa e rigorosa possível; 

• Registar a composição e o número de partes no caso de objectos compostos. 

Deve ser registada a existência de inscrições ou números antigos. No entanto, não há 

necessidade de desenvolver estes parâmetros, tal como não se deve colocar medidas, 

técnicas, etc., dado haver campos específicos para inserir esses dados. 

Não se deve confundir descrição de inventário com entrada de catálogo. 

A descrição deve ser redigida numa linguagem clara e objectiva, utilizando um vocabulário 

adequado mas, simultaneamente, acessível ao público em geral por se tratar de um dos 

campos de informação disponível no InWeb. 

A estrutura geral da descrição deve ser a seguinte: 

• Designação do objecto - Título do objecto - (outra informação que dê significado ao 

objecto); 

• Descrição física do objecto; 

• História do objecto; 

• Função do objecto; 

• Outras informações, nomeadamente dados relativos ao seu autor e/ou fabricante. 

A descrição física deve começar pelos aspectos gerais e, posteriormente, percorrer os planos 

do objecto, pela seguinte sequência: planos frontal, lateral esquerdo, lateral direito, superior, 

inferior e posterior. 

 
2.2.5. Autoria 

Esta tarefa deverá ser preenchida sempre que exista autoria conhecida de determinado 

objecto. Podem-se inserir entidades individuais bem como entidades colectivas, 

identificando o tipo de autoria. 

Ex. Autor: Eduarda Lapa 

      Tipo de autoria: Autor/Artista plástico/Pintor 

Ex. Autor: LaMotte Chemical Products, Co. 

      Tipo de autoria: Fabricante 

O nome do autor insere-se, previamente, na tarefa Autores do módulo Entidades. O tipo de 

autoria é seleccionado a partir da tabela auxiliar respectiva, previamente criada em árvore. 
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2.2.6. Categorias 

As categorias definem grandes grupos de objectos, a partir da sua tipologia. Um objecto pode 

pertencer a uma ou mais categorias e estas estão definidas em árvore na respectiva tabela 

auxiliar. 

 Ex. MS.ESC.00002 

 Titulo: Santo António de Lisboa 

 Classificação: Escultura/Escultura de vulto 

            Objecto de culto 

 

2.2.7. Classificações 

(em processo) 

 

2.2.8. Colecções 

No Tipo de Colecção insere-se o nome da colecção museológica do Museu da Saúde à qual o 

objecto pertence. (Não se preenche o campo Justificação). 

Ex. Camilo Cardoso; Luís Silveira Botelho; Tuberculose, etc. 
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2.2.9. Cronologia 

Na Cronologia registam-se todos os acontecimentos, datas, etc. que compõem a história e 

percurso do objecto antes e após o seu carácter museológico. 

Campos a preencher: 

• Data Inicial – Indicação da data em que se iniciou o acontecimento ou facto que se está 

a registar. 

• Data final - – Indicação da data em que terminou o acontecimento ou facto que se está 

a registar. 

• Data textual – preenche-se quando se quer registar uma data de referência acerca da 

peça. Por exemplo, quando não se conhece uma data precisa em relação ao objecto. 

Note-se que se deve, sempre que possível, preencher a data em forma de número 

para facilitar as pesquisas. 

• Parte descrita – a parte da peça que se está a datar. Por exemplo, uma peça que tenha 

sido produzida em diferentes fases. 

• Justificação – Aqui regista-se a fonte que permitiu recolher determinada informação 

cronológica (a opinião de especialistas, fonte documental, etc.). 

• Notas – anotações úteis sobre o registo. 

 
2.2.10. Designações 

A tarefa Designações serve para introduzir dados relativos a outras designações do objecto. 

É comum um objecto ter diversos tipos de designação associados. Por exemplo, diferentes 

terminologias regionais, terminologias científicas, etc. 

A verificar-se esta situação, preenchem-se os campos seguintes: 

• Designações – nome dado ao objecto. 
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• Tipo de Designação – identifica a que tipo de designação alternativa se trata (um 

regionalismo, etc.). 

• Justificação – inclusão de dados que justifiquem a atribuição desta designação. 

• Notas – anotações úteis sobre o registo. 

 

 

2.2.11. Estados 

Incluem-se aqui o estado de conservação, a integridade física e o estado funcional. Dentro do 

estado de conservação considera-se: bom, razoável e mau. Na Integridade física considera-

se: completo, incompleto, muito incompleto e residual. No estado funcional considera-se: 

operacional e não operacional. 

 

Registam-se sempre os estados de conservação e integridade física. O estado funcional 

preenche-se apenas quando aplicável. Para cada um dos estados, preenchem-se os seguintes 

campos: 
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• Estado – Estado de Conservação (Bom, razoável, mau); Integridade Física – (completo, 

…); Estado Funcional (operacional, …); 

• Parte descrita – parte do objecto a que se refere o campo anterior; 

• Descrição – descreve-se sucintamente o estado da parte do objecto que se está a 

registar. Devem-se incluir os factores mais importantes que justificam a atribuição do 

estado em questão; 

• Data do estado – data em que foi analisado o estado do objecto; 

• Data de revisão – data em que deverá ser feita nova verificação; 

• Condições especiais – caso se justifique, deverão registar-se condições especiais de 

manuseamento, exposição, etc.; 

• Notas – anotações úteis sobre o registo. 

Podem-se inserir vários registos dos estados do objecto, conforme: o tipo de estado ou o 

número de partes para as quais se quer distinguir o estado. 

Sempre que se verificar uma alteração do estado da peça, esta deve ser registada, 

colocando-se a data em que se observou essa questão sem nunca apagar o registo anterior. 

A avaliação do estado de conservação relaciona-se com a integridade dos diferentes 

materiais que constituem o objecto. Deve-se analisar a sua aparência física mais imediata e o 

que se refere aos diversos materiais que o integram. 

• Bom – Peça sem problemas de conservação (materiais estabilizados) mas que pode 

apresentar alguma(s) lacuna(s) e/ou falha (s); 

• Razoável – Peça que apresenta lacuna(s) e/ou falha(s) e que necessita de intervenções 

de conservação e/ou restauro; 

• Mau – Peça em que é urgente intervir. 

Deverá ser registado por ordem de importância, as deficiências da peça: falhas, lacunas e/ou 

manchas na camada cromática, no suporte, fissuras, desagregação dos materiais, 

descoloração, acumulação de substâncias exteriores à peça (ex: poeiras e/ou poluição), 

aplicação imprópria de colas, desgaste, erosão, etc. 

 
2.2.12. Funções/Usos 

Nesta tarefa devem registar-se, sempre que haja informação, a utilidade ou funcionalidade 

do objecto antes de ter sido incorporado numa colecção ou ter sido considerado objecto 

museológico. 

Os campos a preencher são os seguintes: 

• Tipo de Função – utilização que o objecto tinha em determinado momento da sua 

história. 

Ex.Tipo de Função: Decorativa 

     Tipo de Função: Estudo científico. 
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• Justificações – Inserem-se os dados que justificam e comprovam a atribuição da função 

referida no campo anterior. 

• Notas – anotações sobre informação que seja importante ou útil registar. 

 
2.2.13. Grupos 

Utiliza-se a tarefa Grupos quando se quer reunir objectos com características semelhantes 

que poderão ser encontrados mais facilmente na base de dados através da sua ligação ao 

grupo a que pertencem. 

Nestes casos, os campos a preencher são: 

• Grupo – designação do grupo. 

• Matéria – material existente no objecto, quando este for o mesmo em todos os 

objectos do grupo. 

• Quantidade – totalidade de objectos que compõem determinado grupo. 

• Notas – registo de informações úteis associadas a esta tarefa. 

 

2.2.14. Incorporações 

A incorporação consiste na transferência de propriedade de um objecto ou conjunto de 

objectos para o acervo de um museu após reconhecimento da sua importância científica ou 

histórica e deve ser devidamente acompanhada de um documento de posse legal. 

De acordo com a Lei-Quadro dos Museus (Lei 47/2004 - Art.13.º), a incorporação representa 

a integração formal de um bem cultural no acervo do museu e compreende as seguintes 

modalidades: 

• Compra; 

• Doação; 

• Legado; 

• Herança; 

• Recolha; 

• Achado; 

• Transferência; 

• Permuta; 

• Afectação permanente; 

• Preferência; 

• Dação em pagamento. 

Nota: O depósito de bens culturais e os empréstimos não são considerados 

incorporações. 
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No inventário do Museu da Saúde, estas modalidades correspondem aos tipos de 

incorporação que se podem seleccionar para determinado objecto. A elas acrescentou-se o 

Fundo Antigo. 

• Compra - Deverá ser mencionado o último proprietário, ou a entidade que vendeu a 

peça, e o respectivo custo, indicando o valor da época e a respectiva moeda. Deve 

ser feito o câmbio para a moeda actual, em EUROS, considerando o sistema 

monetário em vigor na Europa comunitária. A data de incorporação é a data da 

factura. 

• Doação - Quando a peça foi oferecida. Indicar o nome do doador ou entidade doadora 

e a data do documento de doação. No caso de haver conhecimento de o doador agir 

em memória de alguém, este facto deverá também ser registado. 

• Legado - Quando a peça foi legada. Deve mencionar-se o nome do legador. Pressupõe 

a existência de um testamento reconhecido notarialmente. A data de incorporação é 

a data do testamento. 

• Herança. 

• Recolha - Quando a peça foi encontrada ou recolhida através de método científico. 

Deve escrever-se a data da recolha e o nome da pessoa que recolheu. 

• Achado - Este modo de incorporação reporta-se unicamente aos bens arqueológicos e 

exige um preenchimento detalhado do contexto de recolha (sítio arqueológico). 

• Transferência - Passagem de uma peça de uma instituição para outra, a título 

definitivo, pressupondo o abatimento da peça na instituição originária ou a extinção 

desta. 

• Permuta - Quando a peça foi permutada com uma outra (ou outras). Devem escrever-

se os números das peças permutadas. A data de incorporação é a data do 

documento de permuta. 

• Afectação permanente; 

• Preferência; 

• Dação em pagamento. 

• Fundo Antigo – Peças que constituem o acervo de partida. A data de entrada para 

todos os objectos do Fundo Antigo do Museu da Saúde corresponde à data do 

Decreto-lei n.º 271/2007, de 26 de Julho. 

Em Incorporações registam-se ainda os dados de ingressos definitivos dos objectos no Museu 

da Saúde. Os campos a preencher são os seguintes: 

• Local – Local de proveniência do objecto. 

• Proveniência – Instituição ou entidade de onde provém o objecto. Quando não se 

conhece a proveniência, não se preenche o campo. 

• Intermediário – Entidade responsável pela mediação entre instituição e entidade de 

proveniência. 
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• Data – Data em que o objecto foi incorporado no Museu da Saúde. Utiliza-se quando 

se conhece a data exacta de incorporação (no caso do Fundo Antigo, a data de 

incorporação é a data de entrada). 

• Data textual – Data em que o objecto foi incorporado no Museu da Saúde. Utiliza-se 

quando não se conhece a data exacta de incorporação. 

• Notas – registo de informações úteis associadas à incorporação ou sobre o seu 

processo, ou sobre entidades intervenientes. 

Ex.MS.EQP.01084 

 
 

2.2.15. Depósitos e de Empréstimos 

Os objectos em depósito ou emprestados não são propriedade do Museu da Saúde, por essa 

razão, não podem ser inventariados da mesma forma. 

As consequências de ter objectos emprestados ou em depósito são todas as decorrentes dos 

objectos não serem propriedade do Museu: não podem ser incorporados; não podem 

efectuar-se intervenções de conservação/restauro significativas que não devidamente 

autorizadas pelo(s) proprietário(s); não podem ceder-se quaisquer direitos de reprodução 

sem consulta ao(s) proprietário(s); não podem ser expostos ou publicados em catálogo sem 

créditos. 

A diferença entre depósito e empréstimo está na duração e no objectivo. Um empréstimo é 

de curta duração e para um fim específico (estudo ou exposição). Um depósito é de longa a 

muito longa duração. 

Pelas razões atrás mencionadas, os objectos depositados ou emprestados são inventariados 

à parte, em Inventário/Outros Objectos. Nestes casos, inventaria-se de forma idêntica aos 

objectos pertencentes ao Museu da Saúde mas, na tarefa Proprietário, indica-se o 

proprietário actual (diferente de Museu da Saúde). Deverá também ser indicado que se trata 

de um depósito ou empréstimo: 

• Depósito - Deve escrever-se o nome do depositante e a data do documento de 

depósito. 

• Empréstimo - Deve escrever-se o nome da entidade emprestadora e a data do 

documento de empréstimo. 
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Nota: no caso do Museu da Saúde, a tarefa Outros Objectos é, também, utilizada para 

o registo de inventário de objectos das instituições parceiras em que o inventário é 

feito pelos técnicos do Museu da Saúde e disponibilizado no seu InWeb. 

 

2.2.16. Inscrições e marcas 

As Inscrições e Marcas em objectos museológicos, regra geral, estão associadas ao seu 

processo de produção ou distribuição, mas podem também relacionar-se com o percurso de 

“vida” do objecto dentro ou fora da instituição. Umas vezes encontram-se gravadas nos 

objectos, outras vezes, tratam-se de placas ou etiquetas. 

Cabe ao inventariante analisar se consiste numa marca, legenda ou inscrição. 

Pela pertinência da informação aí presente, essas marcas devem ser transcritas para o campo 

respectivo no InArte, associando-se sempre uma imagem de pormenor para garantir que, se 

a etiqueta ou placa desaparecerem, fica registada a informação contida e a respectiva 

imagem. 

Salienta-se a importância de identificar a localização da marca/inscrição na peça, o suporte 

em que está gravada e a transcrição integral da mesma. 

A transcrição deverá incluir o texto integral da inscrição/marca exactamente como se 

encontra no objecto. A tradução deste texto, ou de abreviaturas ou siglas, reserva-se para o 

campo Tradução. Nos casos em que a inscrição/marca tenha mais do que uma linha, utiliza-

se uma barra (/) indicando o final de cada uma. 

Após a entrada do objecto na instituição, e portanto a sua passagem a “objecto 

museológico”, não deverão nunca ser acrescentadas marcas ou inscrições (salvaguardando-

se, em alguns casos, a marcação do número de inventário, que ainda assim deverá ter 

carácter reversível), sob pena de comprometer o valor de autenticidade do objecto. 

 
Inscrição 

Por inscrição entende-se toda e qualquer referência textual incisa, gravada, pintada, 

impressa ou estampada na peça, que altere a sua materialidade. 
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Ou seja, no InArte, no grupo de informação específica sobre inscrições, regista-se qualquer 

escrito, gravado ou em relevo, existente no objecto e executado utilizando qualquer tipo de 

técnica. Encontramos os seguintes campos para introdução de informação: 

• Tipo de Inscrição: registo da tipologia da inscrição com recurso a uma tabela auxiliar 

específica – Inscrições. Os tipos de inscrição existentes no Museu da Saúde são: 

•  Autor: entidade responsável pela execução da inscrição. Este campo preenche-se 

previamente através da tarefa Autor do módulo Entidades. (ver capítulo Autoria). 

• Texto: transcrição do texto que compõe a inscrição. 

• Grafia: tipo de letra utilizada na inscrição. Este campo é preenchido com recurso a 

uma tabela auxiliar específica – Grafias. 

• Técnica: especificação da técnica utilizada para a execução da inscrição. Este campo é 

preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – Técnica. 

• Posição: localização da inscrição relativamente ao objecto. Este é um campo de 

introdução de texto livre, no entanto para maior uniformização da informação deve 

ser utilizado o vocabulário de descrição de objecto: parte do objecto (modelo, base, 

…), plano (superior, inferior, frontal, posterior, lateral esquerdo e lateral direito), 

posição específica canto superior/inferior, direito/esquerdo, em cima/em baixo, ao 

centro, …) 

• Idioma: língua na qual está escrita a inscrição. Este campo é preenchido com recurso a 

uma tabela auxiliar específica – Idioma. 

• Tradução: deve ser feita e registada de modo a ser perceptível por qualquer pessoa 

que não conheça o idioma original. 

• Data: corresponde à data em que a inscrição foi realizada, quando esta for conhecida. 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 
Marcas 

As Marcas, ao contrário das Inscrições, pressupõem que não há alteração na materialidade 

do objecto. Deste modo, as marcas patentes em objectos museológicos estão, na sua 

maioria, directa ou indirectamente associadas ao processo de produção dos mesmos. 

Assim, serão consideradas, entre outras: punções de ourives e de contrastaria, marcas de 

oficina, de fabricante ou de centro de fabrico, marcas de água, títulos apostos ao objecto. 

Todas as marcas existentes nos objectos devem ser sempre registadas para permitir, caso 

necessário, uma melhor identificação do objecto. 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Tipo de marca: registo do tipo de marca encontrado no objecto. Este campo é 

preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – Marcas. Os tipos de 

marcas existentes no Museu da Saúde são: Assinatura e Legenda 
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• Texto: transcrição do texto que compõe a marca quando esta for composta por texto, 

como numa assinatura por exemplo. 

• Técnica: especificação da técnica utilizada para a execução da marca. Este campo é 

preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – Técnica. 

• Grafia: tipo de letra utilizada na marca. Este campo é preenchido com recurso a uma 

tabela auxiliar específica – Grafias. 

• Posição: localização da marca relativamente ao objecto. Este é um campo de 

introdução de texto livre, no entanto para maior uniformização da informação deve 

ser utilizado o vocabulário de descrição de objecto: parte do objecto (modelo, 

base,…), plano (superior, inferior, frontal, posterior, lateral esquerdo e lateral 

direito), posição específica (canto superior/inferior, direito/esquerdo, em cima/em 

baixo, ao centro, …) 

• Idioma: língua na qual está escrita a marca. Este campo é preenchido com recurso a 

uma tabela auxiliar específica – Idioma. 

• Tradução: deve ser feita e registada de modo a ser perceptível por qualquer pessoa 

que não conheça o idioma original. 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 
2.2.17. Localizações 

Os objectos museológicos, apesar de poderem ser movimentados, devem possuir uma 

localização habitual estável, do ponto de vista ambiental, e segura. 

A tarefa Localizações, em inventário, refere-se à informação específica acerca da localização 

do objecto dentro do edifício do Museu, tipicamente em reserva, mas também às diversas 

movimentações temporárias que vai sofrendo (para conservação, para exposição, para 

realização de fotografia,…). 

A informação deverá referir, pela seguinte ordem, a localização habitual (exposição ou 

reserva), a localização actual (quando diferente da anterior) e as respectivas datas. 

Sempre que a localização da peça é alterada deve-se efectuar esse registo, colocando a 

respectiva Data e adicionando-se informação à medida que se processam as movimentações 

da peça. 

Estas informações permitem localizar facilmente o objecto e, ao mesmo tempo, criar um 

histórico dos sítios onde esteve, e datas relativas à sua mobilidade. 

Apesar de constituírem uma mais-valia indispensável ao funcionamento interno da 

instituição, estas informações são confidenciais, não podendo nunca, por questões de 

segurança, ser publicitadas externamente. 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Tipo de localização: registo do tipo de localização. Este campo é preenchido com 

recurso a uma tabela auxiliar específica – Localizações. 
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• Local habitual: checkbox com indicação positiva (x) ou negativa (em branco) acerca da 

localização habitual do objecto; 

• ·Localização: lugar específico de localização do objecto. No caso dos objectos do 

Museu da Saúde a localização inclui, por esta ordem, nome da instituição (INSA), 

piso, sala, localização específica dentro da sala (quando aplicável), armário/plinto, 

prateleira, e caixa (quando aplicável). Esta informação é introduzida com recurso a 

siglas cujo significado é: A – armário; P – prateleira; Pl – plinto. 

• ·Data: data em que a peça se encontrava, ou se encontra, em determinado sitio. 

 

 
 

2.2.18. Materiais 

Em inventário, na tarefa Materiais, registam-se todos os materiais constituintes do objecto, e 

do seu revestimento, de forma a incorporar no sistema documental elementos que 

possibilitem o estudo do objecto, bem como a sua conservação. 

Este grupo de informação específica permite o registo de todos os materiais existentes nos 

objectos, através de um thesaurus previamente carregado na tabela específica 

correspondente. A identificação correcta dos materiais poderá tornar-se numa tarefa 

complicada e exaustiva, no entanto será de extrema utilidade, por exemplo, em conservação 

preventiva. 

Tratando-se, neste caso, da averiguação da matéria de que a peça foi feita, recomenda-se a 

consulta de especialistas, sempre que se levantem dúvidas na sua identificação. Só assim 

poderemos assegurar que a identificação das substâncias e materiais que compõem o 

objecto é feita com o maior rigor possível. 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Tipo de materiais: indicação, em forma de árvore, das categorias a que pertencem e 

dos materiais que as compõem. Este campo é preenchido com recurso a uma tabela 

auxiliar específica – Materiais. 

• Cor: utilizando um código de cores normalizado (por exemplo o de Munsell) descrever, 

o mais aproximado possível, a cor presente naquele material. Este campo é 

preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – Cores. (este campo não 

está de momento a ser preenchido no Museu da Saúde) 
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• Parte descrita: especificação da parte do objecto em que se encontra o material 

registado. Este é um campo de introdução de texto livre, no entanto, para maior 

uniformização da informação, deve ser utilizado o vocabulário de descrição de 

objecto: parte do objecto (modelo, base, revestimento …), elemento (marca, 

legenda, …). 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 
 

2.2.19. Medidas 

O registo das medidas dos objectos museológicos é uma operação fundamental para a 

gestão de colecções museológicas. Neste grupo de informação são registadas as medidas que 

possam ser relevantes para o seu estudo, conservação, embalagem, transporte, exposição, 

armazenamento, etc. Este grupo de informação específica responde a regras de 

normalização estabelecidas internacionalmente. 

A medição das peças deve ser sempre realizada considerando-se as suas dimensões máximas 

e, regra geral, em centímetros (em casos específicos pode-se adoptar os milímetros ou 

metros, no caso de peças muito pequenas ou de grandes dimensões, respectivamente). 

Caso a peça seja composta por diferentes partes (especificamente objectos com elementos 

que possam ser destacados do objecto, como gavetas, por exemplo) aconselha-se o 

preenchimento do Campo Outras Dimensões fazendo referência a essas especificidades e a 

que parte do objecto se refere. 

A medição de fragmentos e de peças com contornos irregulares deve ser feita em função da 

figura geométrica em que se inscrevem, retirando a altura e a largura máximas, cf. figura a 

baixo. 
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Plano superior 

Plano lateral esquerdo 

Plano 

Plano posterior 

Plano frontal 

Plano lateral direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das dimensões tradicionais, (altura, largura, comprimento, diâmetro( s), 

profundidade, espessura), poderão ainda ser considerados os seguintes elementos: 

• Peso (preferencialmente indicado em gramas salvo para peças de grande porte); 

• Capacidade; 

• Numeração (vestuário); 

• Escala (desenhos de arquitectura); 

• Quilate / Carate (gemas); 

• Adarme (armas de fogo); 

• Cavalos-motor (veículos motorizados), etc. 

Para lançamento das medidas, considerar-se-ão as peças em situação de exposição, e não a 

sua funcionalidade. Este critério deverá ser entendido e adoptado como medida 

normalizadora, face à heterogeneidade de peças museológicas. 

No Museu da Saúde, como medida normalizadora, convencionou-se o uso das dimensões 

geométricas x, y, e z, substituindo em nomenclatura as tradicionais (comprimento, altura, e 

largura). Em peças de contornos circulares usar-se-á o diâmetro. 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Tipo de medida: designação do tipo de medida que se vai tirar ao objecto (no IHMT 

será o diâmetro, x, y, e z). Este campo é preenchido com recurso a uma tabela 

auxiliar específica – Medidas. 

• Valor: dado específico sobre o valor numérico que está a ser retirado da medição 

respectiva. 

• Unidade de medida: unidade pela qual será registada a medida respectiva 

(normalmente é cm). Este campo é preenchido com recurso a uma tabela auxiliar 

específica – Unidades medida. 

• Parte descrita: parte do objecto que está a ser medida e registada. 



33 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 

2.2.20. Numerações 

Por Numerações entende-se o registo de toda a informação sobre os números presentes ou 

associados de alguma forma ao objecto que está a ser inventariado, com excepção do 

número de inventário actual. 

Esta Tarefa serve para identificar possíveis números atribuídos ao objecto no âmbito de 

inventários anteriores, de carácter museológico ou não, publicações, ou acções diversas 

sobre o objecto. Sempre que possível, deve indicar-se a fonte/documento de onde se retirou 

essa informação. 

 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Número: indicação do número que tem alguma relação com o objecto; 

• Tipo de numeração: indicação do tipo de numeração presente ou associada ao 

objecto. Este campo é preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – 

Numerações. No Museu da Saúde existem os seguintes tipos de numeração: Número 

de inventário anterior; Número de fabrico. 

• Data: data relativa ao número associado ao objecto. 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 
2.2.21. Proprietários 

Por Proprietários entende-se as entidades que detêm, ou detiveram, a propriedade da peça. 

Aqui será registado todo o histórico de propriedade do objecto. Caso se pretenda registar 

informação mais exaustiva, poder-se-á utilizar também o grupo de informação Proveniências. 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Proprietário: pessoa ou entidade que foi ou é proprietário do objecto. Este campo 

preenche-se previamente através da tarefa Proprietários do módulo Entidades. 
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• Data: data conhecida para a indicação da propriedade registada (no caso da instituição 

museológica, proprietária actual do objecto, a data corresponderá à data de 

incorporação). 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 
2.2.22. Técnicas 

O Campo Técnica permite registar o processo ou conjunto de processos utilizados para a 

execução do objecto, devendo-se distinguir as técnicas de estrutura, das técnicas de 

decoração, caso se aplique. 

As técnicas utilizadas para a execução dos objectos podem e devem ser organizados na 

tabela (ou Thesaurus) existente para o efeito (Tabela Auxiliar Específica Técnicas). 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Técnica: registo da técnica utilizada para a execução do objecto. Este campo é 

preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – Técnicas. 

• Parte descrita: parte da peça que foi executada com a técnica atrás introduzida. No 

caso de a mesma técnica se aplicar a todo o objecto é escusado introduzir aqui 

qualquer dado. 

• Justificação: registo de toda a informação que permite afirmar que o objecto foi 

executado segundo a técnica mencionada no respectivo campo. 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 
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2.2.23. Títulos 

Por Títulos entende-se outras denominações atribuídas ao objecto, que não o Título principal 

(ver capítulo 2.2.3. Título). Estas podem ser dadas pelo autor, fabricante, por tradição, 

cientificamente, etc. 

No InArte estão disponíveis os seguintes campos para introdução de dados: 

• Tipo de título: tipologia do título, normalmente, a forma ou motivos da atribuição do 

título. Este campo é preenchido com recurso a uma tabela auxiliar específica – 

Títulos; 

• Idioma: língua original em que se encontra o título. Este campo é preenchido com 

recurso a uma tabela auxiliar específica – Idioma; 

• Tradução: registo da tradução do título quando este não se encontre em português; 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 

 
2.2.24. Fichas relacionadas (fotografia e outros) 

O grupo de informação Fichas Relacionadas permite relacionar o registo presente com as 

fichas existentes em qualquer tarefa do sistema. 

Este grupo de informação específica permite estabelecer relações entre registos, com base 

no mesmo formato do módulo de Relações. 

Neste grupo de informação específica serão visualizáveis todas as relações existentes com o 

registo presente. Para visualizar toda a informação de cada relação deverá fazer duplo clique 

em cima da relação pretendida. Caso pretenda visualizar o registo com o qual está 

relacionado basta pressionar a tecla “shift” e fazer duplo clique em cima da relação 

pretendida. 

No InArte, para estabelecer uma relação em Fichas Relacionadas, é necessário preencher os 

seguintes campos: 

• Tipo de ficha: selecção a partir da árvore de tarefas, da tarefa com que pretendemos 

relacionar o registo actual. Este campo é preenchido com recurso à Árvore de 

Tarefas; 

• Dados da ficha: selecção do registo específico, dentro da tarefa seleccionada no 

campo anterior. Por exemplo, se seleccionarmos Objectos, aparecerão aqui todos os 

objectos registados na base de dados. O botão com as reticências poderá ajudar a 

encontrar o registo pretendido, dado que permite fazer uma busca aos registos. Este 

campo é preenchido com recurso à tabela correspondente aos registos da ficha 

selecionada; 

• Informação Específica: caso se pretenda estabelecer uma relação com um registo de 

informação específica, como autorias, marcas, inscrições, localizações, etc., é 

necessário que se escolha, neste campo, o grupo de informação específica com o 
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qual se quer estabelecer a relação. Este campo é preenchido com recurso à Árvore 

de Informação Específica; 

• Dados de Informação Específica: neste campo opta-se pelo dado de informação 

específica, dentro do grupo previamente seleccionado, com o qual se pretende 

estabelecer a relação. Este campo é preenchido com recurso à tabela 

correspondente ao grupo de informação específica seleccionado; 

• Tipo de relação: campo onde o utilizador pode tipificar a relação estabelecida entre 

um e outro registo. Este campo é preenchido com recurso à tabela auxiliar específica 

Relações; 

• Notas: registo de todos os dados e informação adicional sobre este registo que possa 

facilitar a compreensão dos dados. 
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ANEXO 1 
 

As peças possuem características comuns, as quais permitem a sua classificação em grupos 

de tipologias.  

Cada grupo de tipologia tem um código constituído por 3 letras. 

 

Código de Tipologias existentes: 

 

Artefacto    ATF 

Cartaz    CRT 

Cerâmica    CRM 

Escultura    ESC 

Equipamento ou Utensílio  EQP 

Fotografia    FOT 

Gravura    GRV 

Instrumento Científico  INS 

Medicamento    MDC 

Mobiliário    MBL 

Objeto de Culto   RLG 

Pintura    PNT 

Vestuário ou acessório pessoal VST 

 


