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7 - Proposta de intervenção 

A1 – Retábulo-mor 
7.1.A1- INTERVENÇÃO – Valores 

 

Intervenção: Valor: 

 Remoção de todas as peças não sujeitas a tratamento,  
875€  Levantamento fotográfico geral e pormenorizado, levantamento gráfico. 

 Pré fixação pontual generalizada e protecção com facing nos locais de maior 
degradação da superfície, protecção de superfícies douradas e camada cromática, 
onde/se estritamente necessário. 

 
 

2727€ 

 Aplicação de compressas com água destilada tendo em conta a dessalinização do 
estrato onde necessário 

 
6965€ 

 Consolidação a nível micro-estrutural, em profundidade, onde necessário 

 Remoção de argamassas e monomassas de aplicação posterior com equipamento 
eléctrico de alta rotação ou outro que se revele mais eficaz evitando vibrações /embates 

 
4745€ 

 Limpeza mecânica, com pincéis macios na superfície, onde não constitua risco para a 
perda da camada cromática, 

2847€ 

 Desmontagem de elementos em risco e reforço da estrutura com elementos metálicos 
(se necessário procerder-se-á à elaboração de uma nova estrutura fixa na parede 
exterior ao retábulo.   

 
 
 
 

6745€ 
 Correcta montagem de elementos descoesos e elementos retirados (que se revelem 

estritamente necessário para a correcta metodologia de intervenção e futura 
preservação 

 Remoção de repintes usando químicos apropriados, onde necessário 5765€ 

 Aplicação de consolidante nas argamassas descoesas, de acção impregnante, o que 
permite futuros tratamentos e dilatações naturais dos materiais nas argamassas de 
fixação. 

 
 
 
 
 
 

15790€ 

 Reforço estrutural nas zonas de ruptura das argamassas por injecção / consolidação de 
 argamassas compatíveis, onde necessário. 

 Reintegração de argamassas (preenchimento de fendas e lacunas) com massa acrílica 
de consolidação, de características físicas compatíveis com as argamassas e materiais 
originais, onde necessário. 

 Remoção de facing e protecções, 1570€ 

 Fixação final de destacamentos de folha de ouro e camada cromática, onde necessário  
2685€  Nivelamento das massas reintegradas por abrasão e micro-abrasão (manual ou 

equipamento de alta rotação) sem danificar a zona circundante da lacuna 

 Limpeza química da folha de ouro e camada cromática, usando cleaniónicos tendo em 
atenção a preservação da patina existente. 

2887€ 

 Reintegração cromática em tom mais claro* (subida de quatro tons de luminosidade 
pantone®) ou tratégio   

9827€ 

 Acabamento e protecção com filme de protecção final de base acrílica (mate, 
pulverização) ou aplicação de verniz aquoso de alta reversibilidade para protecção final. 

3746€ 

 Protecção da folha de ouro. 2754€ 

Valor total:  
69928€ 

 


