FICHA DE INVENTÁRIO
CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL

DENOMINAÇÃO

Mesa circular / Conjunto de 12

IDENTIFICAÇÃO

CSJ CL PM MO 004

Número de Inventário

---

Supercategoria

Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria

Mobiliário

Localização

Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II

CARACTERIZAÇÃO

Matéria |

Madeira

Autor |

Desconhecido

•

Dimensões (cm)
Altura: 77 cm
Largura: 1,28 cm
Comprimento: 1,28 cm

Datação

Desconhecido

Incorporação

Desconhecido

Origem/Historial

Desconhecido

DESCRIÇÃO
Em 2017 o conjunto era composto por 13 mesas, com tampo liso em formato circular. Presentemente o conjunto é
composto por 12 mesas.
As quatro pernas são curvas, terminando em pés de cachimbo. Apresenta decoração com motivo concheado junto à junção
das pernas com o tampo.
O tampo não pertence à peça original, pois tanto o acabamento como a matéria, contraplacado lacado a madeira, são
distintos dos utilizados nos pés de apoio.
Este conjunto de mesas tem o mesmo estilo decorativo que o conjunto de mesas com a ficha com o nº de ordem CSJ CL
PM MO 005 e que o conjunto de cadeiras com a ficha com o nº de identificação CSJ CL PM MO 002.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
•
•
•

Estruturalmente em mau estado de conservação, a maioria das pernas de apoio apresentam degradação junto á
junção com o tampo;
A camada de proteção final apresenta início de destacamento, com maior incidência nas nas pernas de apoio.
O tampo está muito degradado, com falhas e riscos.
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FICHA DE INVENTÁRIO
CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL
IMAGEM

Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização das áreas onde se encontra o conjunto de mobiliário no
interior do Edificio Paço II. (Localização do património móvel aferida a 31/07/2017)

Imagem (s/escala) da peça de mobiliário CSJ CL PM MO 004

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