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

Estátua de leão

NÚMERO DE INVENTÁRIO

CSJ0004

Supercategoria

Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria

Escultura

Localização

Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real - No exterior junto ao Alçado Poente

CARACTERIZAÇÃO
Matéria |

Pedra - granito

Autor |

Desconhecido

Dimensões (cm

Altura: 78 cm
Largura Máx: 50,5cm
Largura Min: 30 cm

Datação

Séc. XX (1979?)

Incorporação

Empresa ENATUR

Origem/Historial
Fonte oral testemunha a incorporação das estátuas pela empresa ENATUR, que nos anos 70 detinha o
concessionário do restaurante Casa do Leão.
O grupo escultórico de três leões terá sido executado inicialmente para servir de base de suporte para uma
mesa. No entanto acabaram por ser utilizados enquanto elementos decorativos junto da entrada principal,
alçado poente do edifício.
DESCRIÇÃO
A escultura encontra se no exterior, na frente do alçado poente do Edifício Paço Real.
A escultura representa um leão de corpo inteiro, sentado sobre as patas traseiras. A escultura assenta em uma
base rectangular, igualmente em pedra.
Na escultura é possível ler na base de pedra rectangular as seguintes inicias: [ Q (?) ] M N
A estátua faz parte de um grupo escultórico constituídos por três leões idênticos, com os seguintes nºs de
inventário: CSJ0004, CSJ0005 e CSJ0006.
ESTADO DE CONSERVAÇÃO
• Estruturalmente em razoável estado de conservação, com algumas fissuras pontuais.
• A base encontra-se danificada, uma lacuna na extremidade frontal direita;
• A superfície tem diversas sujidades, poeiras e dejetos de aves, bem como presença de colonização
biológica.
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Registo gráfico e fotográfico

Planta interior do edifício Paço Real (s/escala) – localização da estátua no exterior, junto ao alçado poente do
Edificio Paço. (Localização do património móvel aferida a 02/11/2020)

Imagem (s/escala) da estátuas CSJ 0004
Data 02/11/2020
Responsável – Daniela Sebastião
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