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Castelos na Internet

Um mundo por conquistar!

Várias vezes ouvi dizer que Portugal é um
dos países (se não o país) com as fronteiras
originais mais antigas do mundo, certamente que muito à custa dos castelos conquistados e construídos por D. Afonso
Henriques (recomendo a recente biografia
da autoria do Professor Freitas do Amaral).
Bom, onde andam esses castelos? Procurei
e pouco encontrei, pelo que destaco apenas
o site Castelos de Portugal, em http://castelosdeportugal.no.sapo.pt, apesar do grafismo de "jogo de computador", apresentanos muita informação e fotografias sobre
131 castelos nacionais – um esforço considerável. À distância de um click, na senda
dos extraordinários castelos de Espanha,
encontrei bastante informação estruturada
e organizada. Fica o recado...
1. Os sites sobre castelos são inúmeros e para cada país encontrará informação sobre o
respectivo património militar (até o Japão
tem castelos!). Para quem quiser aprofundar o tema, todos os sites estão bem relacionados por uma teia de links bastante completa. Aqui dou conta de alguns que achei
interessantes, a começar pelos castelos da
Escócia, em www.rampantscotland.com,
os castelos da Alemanha, em www.mediaspec.com/castles; em www.castlewales.com poderá conhecer os castelos de Gales e numa perspectiva global (com o
sugestivo título ao género americano), os
castelos do mundo estão disponíveis em
www.castles.org, noutra perspectiva mais
ao estilo europeu, os castelos na Web estão
em www.castlesontheweb.com. Dos que
mais gostei, foram as belíssimas fotografias

dos Castelos de Espanha, em http://community.webshots.com/user/castlesofspain e o site sobre os castelos de Sória, vencedor do 1º prémio Internet 2001 da Junta
de Castela e Leão, em www.castillosdesoria.com.
2. Para aqueles que se interessam pela temática dos Castelos aqui ficam algumas recomendações de grupos de estudo e associações, a começar pelo Symposium
Internacional de Castillos, que decorreu
em Espanha entre 15 e 17 de Março, e cujo
endereço em www.castle2002.es.org nos
dá a conhecer detalhes sobre o encontro.
Na página do Castle Studies Group, em
www.castlewales.com, está uma descrição das actividades e objectivos no estudo
e promoção dos castelos, que a avaliar pela
comissão científica parece ser coisa séria.
Em termos associativos, a Asociacíon Española de Amigos de los Castillos, em
www.castillosasociacion.es, apresenta
uma página bem estruturada e apelativa,
pelo que me perdoe o Engenheiro Francisco Sousa Lobo, mas a sua dinâmica Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos (de que sou o sócio n.º 993) merece aqui
um cartão vermelho e deveria seguir o
exemplo dos "amigos do lado", apostando
na presença online.
3.Para informação geral sobre a arquitectura
militar, há que socorrer-se do Inventário do
Património Arquitectónico de cada país.
Neste caso, deixo aqui a desforra entre os
exemplos português e espanhol, com o nosso site a bater aos pontos nuestros hermanos!
Em www.mcu.es/bbaa/index.html pode o
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leitor consultar o Inventario de Bienes Inmuebles de Espanha, na página da Secretaria de Estado de Cultura, do Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, mas tudo o
que obterá serão 11 campos de preenchimento simples sobre denominação, localização e protecção. Correndo o risco de falta de isenção (ou não fosse eu colaborador
da DGEMN), devo referir o renovado site
da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em www.monumentos.pt, que permite consultar o Inventário
do Património Arquitectónico (IPA) com
modos de pesquisa simples, avançada ou
geo-referenciada, permitindo cruzar cerca
de 27 campos de informação sobre mais de
10 000 registos (dos quais c. 130 castelos)
acompanhados de elementos gráficos e fotográficos para cada imóvel. O site permite
muito mais, mas ficará para outro artigo,
por agora apenas uma dica: sabe como era
o Castelo de S. Jorge antes de 1940? Pois veja as imagens antigas e surpreenda-se com
o "antes e depois" da intervenção.
Como comentário final, o Expresso vai já no
terceiro suplemento Rotas dos Castelos de
Portugal (infelizmente não disponível online), contudo se for de férias e quiser visitar alguns dos nossos castelos, aproveite o
excelente Guia do Turismo de Habitação,
disponível em www.expresso.pt.
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