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          Relatório Técnico                
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO       

Entrada no Laboratório Fevereiro 2015 Saída do laboratório Janeiro 2018 

Título das Obras Santo António com o Menino 

Proveniência  Igreja Nova do Sobral, Ferreira do Zêzere 

Proprietário  Fundação Dias Ferreira 

Dimensões  
Altura × Largura × Prof. 

135 × 58 × 28 (cm) 

Técnicas e materiais de  
execução 

Escultura de vulto pleno, em madeira policromada decorada com estofado 

em tons de preto e dourado, com esgrafitado e puncionado    

Autor / Produção  
Datação / Época  

Autor desconhecido 
Século XVIII 

Antes da Intervenção  Final da Intervenção   
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INTERVENÇÃO APLICADA 
Conservativa × 

Conservação e Restauro × 

 Fixação da camada policroma – polivinilacetato 

 Limpeza mecânica superficial 

 Consolidação geral da camada de preparação – cola proteica 

 Desmontagem de blocos em risco de destacamento 

 Tratamento de elementos metálicos oxidados (desoxidação e proteção) 

 Imunização do suporte – fungicida 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO – DIAGNÓSTICO 

 Sujidade generalizada 

 Lacunas generalizadas ao nível das camadas de preparação e policroma  

 Risco de destacamento da camada policroma 

 Desgaste da camada policroma 

 Bolsas/ empolamentos da camada policroma 

 Perda de coesão da camada de preparação 

 Estalados ao nível da camada de preparação 

 Depósitos de sujidade 

 Perda de blocos – verso da indumentária do Santo António e parte de trás da cabeça, dedos dos 

pés e das mãos do Menino Jesus 

 Abertura das juntas de assemblagem 

 Lacunas pontuais do suporte 

 Fissuras e fendas de suporte 

 Orifícios de insetos xilófagos – ataque biológico inativo  

 Perda pontual de coesão do suporte 

 Elementos metálicos oxidados 

RESTAUROS ANTIGOS 

 Reconstituição do dedo indicador da mão direita do Santo António 

 Presença de elementos metálicos colocados posteriormente à execução da obra, em diferentes 

momentos 
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 Consolidação pontual do suporte – resina acrílica 

 Ligação de blocos 

 Tratamento de fendas e lacunas de suporte – balsa e pasta de composição celulósica 

 Limpeza da sujidade com recurso a mistura de solventes – solventes orgânicos 

 Preenchimento e nivelamento de lacunas ao nível da camada de preparação – pasta de 

preparação branca tradicional à base de cola proteica e caulino 

 Reintegração cromática com aguarela, utilizando o método diferenciado Riggattino, através da 

seleção efeito ouro 

 Aplicação de uma camada de verniz de retoque – resina Dammar aplicada à trincha 

 Retoques com pigmentos aglutinados em resina Laropal 

 Aplicação da camada de proteção – resina Dammar  

ANEXOS | Registo fotográfico 
Estado de conservação 

  
Figs. 1 e 2: Lacunas generalizadas ao nível das camadas de preparação e policroma. 
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Figs. 3 e 4: Risco de destacamento da camada policroma.  

  
Fig. 5: Desgaste da camada policroma. Fig. 6: Perda de coesão da camada de preparação. 

  
Fig. 7: Estalados ao nível da camada de preparação. Fig. 8: Lacunas ao nível da camada de preparação. 
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Figs. 9 e 10: Sujidade generalizada. 

  
Figs. 11 e 12: Perda de blocos – costas da indumentária do Santo António e dedos do Menino. 

  
Figs. 13 e 14: Perda de blocos – base e parte de trás da cabeça do Santo António 
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Figs. 15 e 16: Abertura de juntas de assemblagem. 

  
Fig. 17: Orifícios de insetos xilófagos e perda de coesão 
do material lenhoso. 

Fig. 18: Elementos metálicos e fendas ao nível do 
suporte. 

 
Intervenção realizada  
 

 

 
Fig. 19: Fixação da camada policromia. Fig. 20: Limpeza mecânica com trincha. 
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Figs. 21 e 22: Consolidação da camada de preparação 

  
Figs. 23 e 24: Desoxidação de elementos metálicos oxidados. 

  

Fig. 25: Tratamento de fendas e lacunas do suporte, na 
área do rosto onde existia uma fenda – preenchimentos 
com balsa e pasta celulósica. 

Fig. 26: Fenda do suporte preenchida com balsa, na 
área das costas do Santo António onde falta um bloco. 
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Figs. 27 e 28: Preenchimentos e nivelamentos de lacunas ao nível do suporte 

  

Figs. 29 e 30: Limpeza da camada policroma com recurso a mistura de solventes. 

  
Fig. 31: Primeira aplicação da camada de preparação  Fig. 32: Áreas de lacunas ao nível da camada de 

preparação preenchidas após nivelamento. 
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Figs. 33, 34. 35 e 36: Preenchimentos e nivelamentos ao nível da camada de preparação – vistas gerais. 

  

Fig. 37: Preenchimentos e nivelamentos ao nível da 
camada de preparação –rosto do Menino. 

Fig. 38: Reintegração cromática com aguarela – base de 
cor. 
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Fig. 39: Preenchimentos e nivelamentos ao nível da 
camada de preparação –mão direita do Santo António. 

Fig. 40: Reintegração cromática com aguarela – base de 
cor. 

  
Fig. 41: Reintegração cromática -  método Riggattino. Fig. 42: Reintegração cromática com aguarela – frente 

da escultura. 

 
 

Fig. 43: Reintegração cromática - seleção efeito ouro – 
pormenor do ombro direito visto de trás. 

Fig. 44: Reintegração cromática -seleção efeito ouro – 
pormenor do verso. 
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Fig. 45: Reintegração cromática – lateral direita. Fig. 46: Reintegração – joelho.  

  
Fig. 47: Reintegração cromática – área inferior da 
indumentária, pés e base. 

Fig. 48: Reintegração cromática – área inferior. 

          
Figs. 49, 50, 51 e 52: Reintegração cromática com aguarela – vistas gerais do Santo António. 
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Fig. 53: Início do retoque com pigmentos aglutinados 
em verniz – indumentária. 

Fig. 54: Retoque com pigmentos aglutinados em verniz 
– indumentária e rosto. 

 
 

Fig. 55: Pormenor do retoque nas áreas do rosto e 
peito. 

Fig. 56: Pormenor do retoque na túnica. 
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Fig. 57: Pormenor da reintegração cromática após o 
retoque com pigmentos aglutinados, do verso na área 
inferior da túnica. 

Fig. 58: Pormenor da reintegração cromática após o 
retoque com pigmentos aglutinados – túnica e dedos. 

 

 

Fig. 59: Pormenor da reintegração cromática após o 
retoque com pigmentos aglutinados, na área do ombro 
esquerdo- 

Fig. 60: Pormenor da reintegração cromática após o 
retoque com pigmentos aglutinados, na área do ombro 
direito. 
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Fig. 61: Pormenor da reintegração cromática após o 
retoque com pigmentos aglutinados, no verso do 
manto. 

Fig. 62: Pormenor da reintegração cromática após o 
retoque com pigmentos aglutinados, no livro. 

Antes e depois da intervenção | Registo fotográfico 
 

  
Fig. 63: Escultura antes da intervenção de 
conservação e restauro – frente. 

Fig. 64: Escultura após a intervenção de conservação e 
restauro – frente. 



 
 
 

- 15 - 

 

  
Fig. 65: Escultura antes da intervenção de 
conservação e restauro – verso. 

Fig. 66: Escultura após a intervenção de conservação e 
restauro – verso. 

  
Fig. 67: Escultura antes da intervenção de 
conservação e restauro – lateral esquerda. 

Fig. 68: Escultura após a intervenção de conservação e 
restauro – lateral esquerda. 



 
 
 

- 16 - 

 

  
Fig. 69: Escultura antes da intervenção de 
conservação e restauro – lateral direita. 

Fig. 70: Escultura após a intervenção de conservação e 
restauro – lateral direita. 

 
 

A documentação produzida no âmbito da intervenção fica propriedade do IPT 

e poderá ser usada por este, sem mais formalidades, em ações de divulgação 

das atividades do IPT, bem como em publicações e comunicações de carácter 

académico ou profissional. O solicitante também poderá usar a documentação 

incluída nos relatórios nos contextos que entender, desde que indique a autoria 

da mesma (Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico 

de Tomar e autor individual no caso de este estar identificado no relatório). 

 

 

Tomar, 16 de Janeiro de 2018 

 


		2018-01-16T12:08:31+0000
	Carla Maria da Piedade Calado Rodrigues do Rego




