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

Painel Cerâmico

Identificação

CSJ CL PI AZ 015

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 Nascente

CARACTERIZAÇÃO

Matéria | Técnica

Barro | Técnica Raku

Autor |

João Sousa Aráujo

Dimensões (cm)

Painel cerâmico: 74 unidades
•
•
•

Altura máx. 3,08 m
Comprimento máx. 1,80 m
Largura máx. 30 cm

Datação

1952

Incorporação

Desconhecido

Origem/Historial

Desconhecido

DESCRIÇÃO
O painel cerâmico situa-se no alçado nascente e é composto por 74 elementos cerâmicos de formato quadrangular e
rectangular em relevo, com dimensões variadas. O painel é policromático, e as cores predominantes são o vermelho, o
azul, castanho, escuro, amarelo e branco.
O painel representa a lenda do cavaleiro São Jorge em batalha com o dragão, o cavaleiro veste uma armadura com elmo
e uma espada empunhada em combate contra o dragão representado em tons brancos.
Na base do painel, ao centro, lê se a inscrição: “São Jorge” e no canto inferior esquerdo o nome do autor e a data “João
de Sousa Araújo, 1952”.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
•
•

•

O painel cerâmico apresenta acumulação de poeiras e sujidade nas superfícies horizontais e concavidades;
No geral bom estado de conservação estrutural, pequenas fissuras e lacunas com maior incidência na área
junto à base e um elemento cerâmico solto a necessitar de recolocação. Apresenta uma lacuna de um elemento
cerâmico na base do painel, junto à inscrição “São Jorge”
Reboco de assentamento em razoável estado de conservação, com sujidade acumulada;
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IMAGEM

Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização do painel cerâmico no Alçado Nascente.

Imagem (s/escala) do Painel Cerâmico CSJ CL PI AZ 015
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