• Formulário dossiê •
Projeto Uma Assinatura Para a Arte Anônima

Peça: Fragmento de Retábulo Capela Sagrado Coração de Jesus

Obra: Retábulo em madeira
Número de Catálogo: não catalogado
Título: Retábulo
Autor: desconhecido
Procedência: Paróquia São Jorge – Porto Alegre, RS
Dimensões: 145 x 160 x 60
Suporte: madeira

Descrição Estilística: Retábulo em estilo neogótico, confeccionado em madeira envernizada e
trabalhos em talha dourada. A composição equilibrada do conjunto se distribui em três nichos:
central e laterais. O corpo central apresenta nicho mais elevado. Na parte inferior está o sacrário,
cuja porta é ornamentada com as letras alfa e ômega do alfabeto grego. Imediatamente acima, o
trono do sacrário apresenta arco ogival com rendilhado em madeira e filetes dourados,
acompanhados por dois castiçais de metal. Nas laterais configuram-se dois painéis com decorações
em baixo relevo de arcos ogivais em madeira e filetes dourados em fundo azul, encimados por
ornamentos em alto relevo com motivos que lembram uma coroa de espinhos. O coroamento é
composto por três pináculos com cogulhos dourados, dispostos paralelamente. Os painéis laterais
ostentam rendilhados de madeira lembrando flores de lis e um pináculo em cada extremidade.
Diagnóstico: Apresenta microfissuração do verniz, provavelmente devido à exposição de fonte de
calor; o suporte para fixação do conopel não é original; perfurações decorrentes de manuseio
inadequado provavelmente por tachinhas; a pintura dourada apresenta oxidação; perda da película
pictórica (cor azul) da repintura das almofadas dos painéis laterais; marcas de queimado na base
lateral do sacrário; verso com bastante sujidades, pregos e parafusos oxidados.
Estado de Conservação: Regular
Histórico: Não possui data precisa de confecção, acredita-se que seja anterior a 1940. Segundo
relato de um morador local, pertenceu à antiga Capela Sagrado Coração de Jesus, mantida pelo
freis Capuchinhos, localizada na Rua Coronel José Rodrigues Sobral esquina com a Rua Guedes da
Luz. Foi demolida para ser edificada a nova Igreja Paroquial inaugurada em 1953, na Avenida Bento
Gonçalves, local próximo à antiga Capela. A Nova Igreja que recebeu como padroeiro São Jorge,
sugerido pelo então Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, por tratar-se
de uma área militar O retábulo foi doado ao Museu pelo Padre Diocesano Paulo Scopel em
07/04/1981. O relato do Frei Sérgio Dal Moro, que morou na Igreja na década de 1970, diz que este
altar já havia sido trocado pelo atual.
Contextualização arquitetônica: não definido
Anexos: Fotos detalhes / Croqui levantamento / Vista frontal
Observações: Número de registro anterior: 140. Registrado em 07/04/1981, no Livro de
Registro das peças tombadas para a constituição do Museu Antropológico-Religioso Efrém
de Bellevaux (MusCap).
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