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

Fonte

Identificação

CSJ CL PI FO 016

Número de Inventário

---

Supercategoria

Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria

Escultura

Localização

Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II | Interior do Alçado Norte

CARACTERIZAÇÃO

Matéria |

Escultura em pedra - calcário
Bacia - revestimento a barro

Autor |
•

Desconhecido
Dimensões (cm)
Elemento pétreo:
Altura máxima: 1,23m
Comprimento máx: 0,67cm
Largura máx: 0,65cm

Datação

Desconhecido

Incorporação

Desconhecido

Origem/Historial

Desconhecido

Nicho:
Altura máxima: 2,30m
Comprimento máx: 0,85cm
Largura máx.: 0,40 cm

DESCRIÇÃO
Fonte inserida em um nicho, no alçado norte, composta por uma escultura em calcário e por uma bacia em formato
semi-circular revestida a cerâmica.
A escultura representa um ser marinho, sendo que no Jardim Romântico do Castelo uma das fontes é composta por um
elemento pétreo semelhante.
O bocal do elemento marinho funciona como bica da fonte, por onde brota a água.
A bacia da fonte é forrada no interior e exterior por azulejos com motivos vegetalistas, em azul e branco.
A fonte não se encontra em funcionamento desde o ano de 2014.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
•
•

•

O elemento pétreo encontra-se em bom estado de conservação, com acumulação visível de poeiras e com manchas
de oxidação na superfície.
Na face esquerda da escultura foram identificadas marcas de picagem na superfície, que devido à sua localização
e forma, parece tratar-se de tentativa de regularização da superfície após anulação de algum elemento que possa
ter sido considerado dissonante.
Os azulejos que forram a bacia estão em mau estado de conservação, com várias formas de degradação,
nomeadamente lacunas, fracturas e destacamento do vidrado, Uma das lacunas sofreu uma intervenção, cujo
material presentemente também já se encontra degradado.
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Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização da Fonte

no Alçado Norte

Imagem (s/escala) da Fonte CSJ CL PI FO 016
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