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apoie o restauro



desenho

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Alterações visuais
 ∙ Presença de sujidade e deposição de poeiras por toda a superfície, sendo mais evidente no lado 

em que se encontra a composição.
 ∙ Amarelecimento geral do suporte, mais pronunciado na zona das margens uma vez que estiveram 

mais expostas. Tendo em conta a natureza dos materiais constituintes do suporte e a forma como 
as peças estiveram expostas é possível que o amarelecimento tenha sido provocado pela acção da luz; 

 ∙ Os materiais de registo não apresentam alterações. Aponta-se, no entanto, uma zona de desgaste 
da matéria de registo ao centro  do desenho. Esta corresponde à zona de vinco em que o suporte 
ficou mais exposto ao contato com com outros materiais.  

 ∙ O desenho apresenta ainda várias alterações qualitativas ao nível de manchas de utilização 
e de degradação do suporte, nomeadamente  manchas de foxing tipo olho de boi e manchas 
de cola circulares nas margens. 

Alterações fisicas
 ∙ Presença de várias perfurações nos cantos. Estas faltas assemelham-se a perfurações provocadas 

pela utilização de punaisses indicando que os desenhos estiveram em tempos fixos e expostos 
verticalmente.

 ∙ Existência de vários rasgões verticais de grandes dimensões na zona de composição e que se 
encontram consolidados com tiras de papel grosso. Verifica-se igualmente a presença de rasgões 
de pequenas dimensões em todas as margens. Existem ainda fragmentos de suporte soltos do desenho 
que fazem parte das zonas de margem

 ∙ Presença de um vinco horizontal bastante pronunciado que sugere que o suporte esteve dobrado 
ao meio durante muito tempo.

TRATAMENTO
 ∙ Limpeza a seco: limpeza superficial recorrendo a trincha e borracha wishab na frente e verso 

do suporte. 
 ∙ Remoção mecânica dos pontos dos pontos pretos com auxílio de bisturi e espátula.
 ∙ Lavagem e alcalinização: limpeza aquosa por imersão para remoção de produtos de oxidação solúveis. 

Foi adicionada uma reserva alcalina que atua nos suportes em papel como uma barreira de proteção 
aos vários factores de degradação a que está sujeito, como a luz e os poluentes atmosféricos.

 ∙ Reintegração de suporte: de forma a devolver a estabilidade e integridade do desenho optou-se 
por reforçar a totalidade do suporte. Foi utilizado como base de reforço papel japonês e como adesivo 
uma carboximetilcelulose. O reforço foi realizado sobre um plano fixo permitindo que a peça secasse 
sob tensão.

 ∙ As lacunas  foram preenchidas com papel japonês com espessura e tom semelhante ao original 
e mesmo adesivo acima descrito. 

 ∙ Reintegração cromática: As zonas de preenchimento na área de composição foram pontualmente 
reintegradas com aguarela. 

 ∙ Acondicionamento: a peça foi acondicionada em  um passepartout em cartão framex creme acid free, 
fixa através de charneiras em T. Seleccionou-se esta forma de montagem de forma a dar continuidade 
ao tipo de acondicionamento adotado pela FBAUL para as peças integrados no Acervo de Desenho. 

Técnico: Adriana Batista Ferreira Santos Início de tratamento: 05/03/2017
Fim de tratamento: 01/05/2017

IDENTIFICAÇÃO

N.º inventário: FBAUL/376/DA
Entidade proprietária: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Assunto/Título: Alçado do Monumento em Memória de sua Majestade Imperial o Sr. Duque de Bragança, 
Dador e Restaurador da Carta Constitucional e da Liberdade da Nação Portuguesa.
Época: 16 de novembro de 2016
Autor: João Pedro Monteiro
Técnica: Desenho a grafite, colorido a sépia e aguarela  
Suporte: Papel velino bege com aspecto homogéneo quando observado sob luz transmitida. Dada a época 
de execução e as características do suporte é provável que se trate de um papel produzido de forma mecâ-
nica e que a matéria-prima utilizada seja uma pasta de madeira branqueada.
Dimensões (larg.xcomp.xesp): 1050 x 725 x 0.9 mm
Acondicionamento: Em capilha individual em papel vegetal
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1  Desenho, geral frente. 2  Desenho, geral frente.
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3  Desenho, geral verso. 4  Desenho, geral verso.
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5  Pormenor de técnica.
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Técnico: Adriana Batista Ferreira Santos Início de tratamento: 23/03/2017
Fim de tratamento: 01/05/2017

gravura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Alterações visuais
 ∙ Presença de sujidade e deposição de poeiras por toda a superfície, sendo mais evidente 

nas margens do segundo suporte.
 ∙ Presença de pequenos pontos pretos no verso do segundo suporte que correspondem 

a excrementos de insectos.
 ∙ Amarelecimento geral do suporte, mais pronunciado nas margens/ verso do 2ºsuporte.
 ∙ Presença de várias manchas de cola  acastanhadas com forma irregular; as manchas 

são visiveis tanto nas margens como nas zonas de união dos rasgões.

Alterações fisicas
 ∙ Presença de inúmeras zonas de desgaste do papel resultante de ataque biológico (lepisma). Existem 

várias zonas da composição em que a acção boiologica foi mais extensa e levou ao aparecimento 
de lacunas do papel com formas irregulares.  

 ∙ Presença de várias perfurações nos cantos. Estas faltas assemelham-se a perfurações provocadas 
pela utilização de punaisses indicando que a gravura esteve fixa na vertical. . Existência de várias 
lacunas e rasgões de pequenas dimensões ao longo das margens. 

 ∙ O suporte original apresenta duas deformações e que são mais evidentes pelo verso; parecem ter 
resultado das tensões criadas pela união entre os dois suportes que exibem espessuras diferentes. 

TRATAMENTO

 ∙ Limpeza a seco: limpeza superficial recorrendo a trincha e vários tipos de borracha  nss margens 
e verso do suporte. 

 ∙ Remoção mecânica dos pontos pretos com auxílio de bisturi e espátula.
 ∙ Reintegração de suporte: as zonals mais fragilizadas foram consolidades parcialmente com papel 

japonês e cola de amido. 
 ∙ As lacunas  foram preenchidas com várias camadas de papel japonês bege de forma a atingir 

a espessura dos dois suportes. Esta etapa foi finializada com a humidificação e a planificação 
em prensa de forma a atenuar as várias ondulações existentes. Reintegração cromática: As zonas 
de preenchimento na área de composição foram pontualmente reintegradas com aguarela e carvão 
nas zonas de mancha. 

 ∙ Acondicionamento: a peça foi acondicionada em  um passepartout em cartão framex creme acid free 
de 1600g e 800g pela frente e pelo verso respetivamente. A montagem foi realizada por intermedio 
de charneiras em T. 

IDENTIFICAÇÃO

N.º inventário: FBAUL/405/GA
Entidade proprietária: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Assunto/Título: Descida da Cruz 
Época: Sem informação
Autor: Francesco Bartolozzi
Técnica: Gravura em talhe doce — buril;
A gravura não apresenta marcas de matriz uma vez que o primeiro suporte foi aparado.
Suporte: Papel avergoado bege  com aspecto homogéneo quando observado sob luz transmitida. Tendo 
em conta o gravador e as características identificativas do suporte é provável que o papel seja de produção 
manual e que a matéria-prima utilizada seja pasta de trapo. 
A gravura encontra-se colada a um 2ºsuporte em papel  velino de cor marfim e de considerável espessura.
Dimensões (larg.xcomp.xesp): gravura: 492 x 751 x (?) mm / 2º suporte: 765 x 510 x 1 mm
Acondicionamento: Em capilha individual em papel vegetal.



1  Gravura, geral frente.
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2  Gravura, geral frente.
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3  Grabura, geral verso. 4  Gravura, geral verso.
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6  pormenor de técnica.
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5  Pormenor de técnica.
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