FICHA DE INVENTÁRIO
CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO
DENOMINAÇÃO

Painel de Azulejos

Identificação

CSJ CL PI AZ 011

Número de Inventário

---

Supercategoria

Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria

Cerâmica

Subcategoria

Cerâmica de revestimento

Localização

Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II | Interior do Alçado Poente, Sul e Nascente

CARACTERIZAÇÃO

Matéria |

Barro

Autor | Local de execução

Fábrica Sant’Anna

Dimensões (cm)

Azulejo: 14 x 14 cm
Painel de azulejos: 697 unidades – ESTIMATIVA *
•
•
•

Altura máx. 2,00 m
Largura máx. 11,12 m
Comprimento máx. 11,12 m

Datação

Desconhecido

Incorporação

Desconhecido

Origem/Historial

Desconhecido

DESCRIÇÃO
O painel está inserido no Alçado Poente nº16 (PO16), nº17 (PO17), no Alçado Sul nº1 (SU1), nº2 (SU2), nº3 (SU3), Nº4
(SU4), Alçado Nascente nº1 (NA1), Alçado Nascente nº2 (NA2) e é constituído por 697 azulejos em azul e branco. O
painel é composto por três figuras de convite distintas (dois casais e uma figura masculina), intercaladas por balaústres e
jarras com motivos florais e vegetais estilizados, enquadrados por cercadura de elementos vegetais. No Alçado Nascente
nº2 (NA2), junto à base da figura convite masculina, pode se ler a seguinte inscrição: “Fª SANT-ANNA” que nos

indica o local de execução.
* Nos alçados onde se localiza o painel encontra-se um aparelho de ar condicionado e três peças de mobiliário que
impedem a visibilidade da totalidade do painel de azulejos, não sendo assim possível de aferir o nº total de azulejos e o
seu estado de conservação.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
•
•
•
•

No geral razoável estado de conservação estrutural, pequenas fissuras e lacunas junto às extremidades e centro
do alçado poente nº14 (PO14)
Algumas juntas abertas, com maior incidência junto às extremidades do painel e no centro do alçado sul nº4
(SU4)
Reboco de assentamento em mau estado de conservação, abaulamento acentuado no alçado sul nº2 (SU2) e nº3
(SU3)
Número de Azulejos: Abaulamento: 36
Fracturas: 97
Lacunas volumétricas: 66
Fracturas/Lacunas volumétricas: 16
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IMAGEM

Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização do painel:PO16 PO17 SU1 SU2 SU3 SU4 NA1 NA2

Imagem (s/escala) das três figuras de convite distintas do Painel de Azulejos CSJ CL PI AZ 011

Data 31/07/2017 | Actualizado a 31/07/2020
Responsável – Daniela Sebastião
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