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INTRODUÇÃO
O objetivo deste poster é apresentar a metodologia de trabalho seguida no âmbito de uma investigação de doutoramento sobre um
conjunto de pinturas de Adriano de Sousa Lopes¹, pertencentes à Reserva de Pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa (FBAUL).¹ Essa metodologia consiste na introdução de todos os dados recolhidos, quer para a compreensão da técnica
pictórica, quer para a realização do diagnóstico e proposta de tratamento, num só sistema de informação.

METODOLOGIA

O projeto foi organizado por etapas de trabalho, tendo como fator de
impacto, os sistemas de informação geográfica. (SIG). Através da
utilização de softwares open source, como QGIS®, Blender®, é possível
documentar exaustivamente toda a coleção pictórica de Sousa Lopes.
Nestes poder-se-á agregar toda a informação referente às pinturas, tais
como: a caracterização técnica e material, os fenómenos de alteração,
as intervenções de Conservação e Restauro, entre outros.
Esta metodologia permite construir uma base de dados e é uma
ferramenta útil para gestão e interpretação dos dados.
Paralelamente a construção desta base de dados, desenvolve-se
também a história em torno dos Prémios e o estudo das proporções.

Estudo de proporções do rosto.,

Mapeamentos de diversas zonas

Estudo histórico
e artístico
•Proporções anatómicas*
•Prémios

Obras de Sousa Lopes na Reserva de Pintura da FBAUL. De cima para baixo, da esquerda para a direita: Vaca,
Nu masculino sentado, Batalha entre Gregos e Troianos, Ataque, Cópia do Retrato de Carlos I de Anthony van
Dyck, Nu masculino deitado, Retrato de Senhora com o Xaile vermelho, Nuno Álvares em Valverde, Tronco nu
masculino de costas, Cópia da Infanta Margarida e Retrato de Senhora com chapéu.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sistematização de todos os dados numa única base de dados
é uma vantagem para a investigação em curso e para futuros
investigadores e conservadores-restauradores que queiram
estudar ou intervir nas obras de Sousa Lopes.
Através de uma abordagem multidisciplinar, este estudo irá
permitir compreender a técnica do pintor, a diversidade dos
materiais aplicados, o fenómeno de degradação e, por fim,
contribuir para o processo de Conservação e Restauro.
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