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RESUMO 
O trabalho apresenta sucintamente as etapas da pesquisa e da restauração de um retrato 
do ex-governador paraense Lauro Sodré (1858-1944). Sodré foi figura marcante de sua 
época, cujo nome passou a designar o palácio que sediou o governo do Estado e que hoje 
sedia o Museu do Estado do Pará, onde o retrato está localizado. Um levantamento 
documental e bibliográfico subsidiou o processo de restauração da pintura em óleo sobre 
tela, possivelmente inserida num contexto histórico de grande efervescência artística em 
Belém durante o início do séc. XIX. A restauração foi baseada em referências bibliográficas 
que preconizam a necessidade de se preservar ao máximo o material existente da obra para 
então se restabelecer as informações perdidas pelo acelerado processo de degradação e 
sua reintegração ao acervo do Museu e a sociedade. 
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ABSTRACT  
This work presents the process of searching and restoring an oil portrait ofLauroSodré 
(1858-1944), a former Governor of the Brazilian state of Pará. Sodré was an important 
person at his time, and his name was given to the Palace of the Government, which 
nowadays hosts the Museum of the State of Pará, where the portrait is located. A 
documental and bibliographic research gave support to the painting restoration process, 
which possibly was a product of an artistic effervescence context at the beginning of the 20th 
century. Restoration process was based on bibliographic references that sustain the 
importance of preserving the painting material before recomposing losses occurred by 
accelerated degradation process and the reintegration of the artwork to the Museum 
collection and to society. 
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O Museu em um Palácio: testemunho de várias épocas 
O Museu do Estado do Pará é o guardião de vários bens culturais de valor histórico 

e artístico para o Estado. Em seu acervo encontram-se peças de diferentes 

tipologias, constituindo um rico acervo que vão da cultura material, mobiliário, 

esculturas, pinturas, objetos, desenhos, entre outros. Entre as obras que compõem 

suas coleções, existe um significativo conjunto de retratos de personalidades 

políticas e outros sujeitos, cerca de 165 retratos, que fornecem possibilidades de 

interessantes pesquisas no campo da arte e da história sócio/política/cultural da 

Amazônia. Destacamos entre as coleções uma de suas obras, o retrato do ex- 

governador Lauro Sodré, como objeto do presente artigo, abordando a trajetória da 

pesquisa histórica e artística, bem como seu processo de restauração. 

Criado pela lei n° 4.953 de 18 de março de 1981, o Museu do Estado do Pará1, 

ligado à estrutura da Secretaria de Estado da Cultura, Desportos e Turismo 

(SECDET), só iniciou suas atividades em 1986, no Centro Cultural Tancredo Neves 

em Belém. Foi durante seu funcionamento nesse espaço que recebeu algumas 

doações individuais. Além dessas doações, o Museu foi formando seu acervo com 

peças provenientes de vários órgãos do Estado. 

Em 1987, o Museu do Estado passou a ocupar outra sede, o Palacete Bolonha. E, 

somente no ano de 1994, foi transferido para o Palácio “Lauro Sodré”, até então 

sede do Governo do Estado, onde adquiriu parte dos bens e obras que já estavam 

no local, constituindo outra de suas coleções. A Coleção Lauro Sodré surgiu, 

portanto, a partir da reunião das primeiras peças, provenientes de doações e 

compras, que passaram a integrar a nova sede do Museu do Estado. Algumas 

obras, como foi o caso dos retratos, foram incorporadas ao Museu no momento de 

transferência para o referido Palácio. Em virtude da forma de aquisição das obras, o 

Museu ainda hoje dispõe de peças sem informações mais detalhadas sobre a forma 

de procedência, requerendo pesquisa constante no seu acervo, o que motivou a 

investigação sobre o tema aqui tratado e os resultados obtidos. 

A sede do Museu, o Palácio Lauro Sodré, é testemunho de várias épocas da história 

do Pará. Terminado em 1771, com a finalidade de abrigar a residência e a sede do 

governo do capitão general do Grão-Pará, o Palácio esteve associado às funções 
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administrativas, materializando, em seu principiar, o poderio da Coroa portuguesa 

em terras amazônidas. Ao longo dos outros séculos, Belém foi o espaço de várias 

mudanças políticas e sociais, tendo o Palácio permanecido na malha urbana da 

cidade, fazendo parte de muitos desses eventos de abrangência nacional. Seja na 

assinatura da adesão do Pará a Independência do Brasil ou na proclamação de 

adesão à República, o Palácio simbolizou o poder constituído e representou a face 

de um Estado frente às exigências de dinâmicos tempos.  

Entre muitas mudanças, a própria feição do Palácio também se modificou. Dentre as 

reformas sofridas, destaca-se a empreendida pelo governador Augusto Montenegro 

no início do século XX. Além desta, também se destaca a reforma, na década de 70, 

durante o governo de Fernando Guilhon, momento em que o Palácio foi tombado 

pela União, em 1974, e já era conhecido como Palácio Lauro Sodré. A mais recente 

restauração do edifício foi realizada no ano de 2008, onde foram restituídos alguns 

traçados da planta original e a recomposição dos salões com pinturas decorativas. 

A história do Palácio é importante no contexto deste artigo por compreendermos que 

muitas obras têm suas procedências ligadas à função do prédio enquanto sede do 

governo. Os retratos de personalidades cívicas, isto é, presidentes e governadores, 

cumpriam a função de adornar o espaço público como ícones da representação do 

poder administrativo na esfera local e/ou nacional2. Tal prática, presente em muitas 

repartições públicas, justifica a existência dessas obras, integradas ao Museu 

quando de sua transferência para o Palácio. Este foi, possivelmente, o caso do 

retrato do ex-governador Lauro Sodré.  

Lauro Sodré: uma breve biografia 
O Palácio, portanto, herda o nome do antigo governador do Estado do Pará, figura 

exponencial na história política e social no cenário nacional. Em conformidade com o 

autor Alberto Cipiniuk (2003), assentimos que para explicarmos o retrato é 

necessária uma narrativa sobre as características da vida do retratado. No nosso 

caso, abordaremos brevemente a figura do ex-governador do Estado no limiar da 

República. 

Lauro Nina Sodré e Silva nasceu na capital paraense no dia 17 de outubro de 1858. 

Governou o Pará em diferentes momentos, do século XIX para o século XX(1891/ 



 

 
MAUÉS, Renata de Fátima da Costa; QUEIROZ, Michelle Barros de. Trajetória de um retrato: história, memória e 
processos de restauração, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.1979-1994. 

1982 

1892-1894/ 1895-1897/ 1917-1921), sendo o primeiro governador republicano do 

Estado e vivenciando intensamente o momento de transição da Monarquia para a 

República. Iniciou seus estudos no Liceu Paraense e posteriormente ingressou, 

como cadete, na escola Superior de Guerra onde, em 1883, recebeu o título de 

bacharel em ciências físicas e matemáticas. 

Foi defensor dos ideais republicanos, da causa positivista a seu modo, discípulo de 

Benjamin Constant, participou da criação do Clube Republicano do Pará, fundado 

em 11 de abril de 1886. Com a proclamação da república, em 15 de novembro de 

1889, tornou-se secretário de Benjamin Constant, sendo eleito, em 1890, a deputado 

pelo Pará. Teve uma vida política ativa tanto no Estado como na Federação. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1944. 

A trajetória de pesquisa: o retrato de Lauro Sodré e um Palácio “quase” sem 
rosto 
Dentre as faces desconhecidas de um acervo museológico, surgiu o interesse e a 

necessidade de pesquisa acerca dos retratos que integram as obras do Museu do 

Estado do Pará. Instigada pela relação de algumas personalidades não identificadas 

no Inventário do Museu, originou-se a pesquisa sobre esse gênero artístico. Com um 

número expressivo, mais de 100 de obras catalogadas, o conjunto de retratos 

constitui uma parcela significativa do acervo museológico, carecendo de uma 

revisão das informações existentes e da proposição de novas investigações.  

Os retratos, presentes em diferentes coleções do Museu, são encarados, ao mesmo 

tempo, como vestígios e objetos nos domínios da investigação museológica e 

histórica. São fontes que possibilitam vários olhares, várias abordagens. Presente 

em um campo interdisciplinar, onde transita a arte, a história, a museologia, entre 

outros saberes, possibilita a construção de um trabalho fértil e significativo no 

tocante ao patrimônio artístico. 

A pesquisa sobre os retratos foi iniciada no ano de 2011, cujo objetivo era a 

identificação de 11 retratos do acervo do Museu do Estado do Pará, inventariados 

como “desconhecidos”. A partir da organização do acervo documental do referido 

Museu, foi encontrado um relatório, datado em 1952, de autoria de Anna Mendes3, 

onde constam arrolados os quadros que adornavam os salões do então Palácio do 
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Governo, atual sede do Museu. Este trabalho inicial possibilitou dirimir algumas 

dúvidas, revisar dados, bem como propiciou novas buscas por obras não 

inventariadas, como foi o caso do retrato do ex-governador Lauro Sodré, que estava 

adornando o Palácio em 1952, mas não tinha nenhuma indicação nos Inventários 

acerca da existência dessa obra no Museu. 

A autora do Relatório citou a existência de dois retratos do ex-governador Lauro 

Sodré. Esta indicação suscitou alguns questionamentos, haja vista que não havia 

registro de tais obras nos inventários do Museu. Em função das modificações do 

Palácio, ao longo do tempo, haveria a possibilidade de que tais obras não existissem 

mais4. 

A pesquisa prosseguiu, pois o Inventário do Museu trazia registros sobre algumas 

obras catalogadas como “não identificadas” e havia o interesse de proceder a 

comparação entre os retratos citados pela autora e os retratos não identificados do 

Museu, com o intuito de verificar se alguns destas telas não eram as mesmas 

citadas na relação da década de 50, apontadas no estudo de Anna Mendes. 

Mediante o exposto, foi realizado o estudo comparativo entre as telas citadas pela 

autora e o Inventário do MEP5, o qual resultou em um texto de pesquisa com 

algumas conclusões e identificações de obras. 

Ao adensar a pesquisa por meio da análise de um Álbum de fotografias dos Salões 

do Palácio, feito como registro antes da reforma empreendida no governo de 

Fernando Guilhon na década de 1970, identificamos em uma das fotos, a imagem 

da pintura de um dos retratos de Lauro Sodré. O retrato estava decorando um dos 

salões, conforme se pode notar na imagem abaixo: 
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Figura 1: À esquerda, vista da Sala dos Governadores, anterior a reforma do Palácio do Governo na 
década de 70, onde constam retratos dos governadores citados por Anna Mendes, inclusive o retrato 

de Lauro Sodré, visto em detalhe no lado direito. Fonte: Álbum. Acervo MEP. 

 

Em conformidade com o registro fotográfico, a tela estava afixada em um dos Salões 

do Palácio ainda na década de 70. Ao seguir a trajetória da obra, percebemos – e 

por que não dizer, perseguimos - sua permanência no espaço administrativo a partir 

das investigações das fontes históricas existentes no Arquivo permanente da própria 

instituição. A pintura que pesquisávamos era, portanto, uma tela retratando Lauro 

Sodré, frontal, meio corpo, com bigode e cabelos pretos, em trajes militares com 

dragonas nos ombros, cinto e gravata.  

Debruçando ainda mais sobre os registros fotográficos referentes ao Museu do 

Estado, localizamos um negativo datado da década de 90, cujas imagens traziam 

fortes indicações de serem registros de retratos. Preliminarmente ao analisar o 

negativo, confirmamos a assertiva de que se tratava da obra procurada, um retrato 

de Lauro Sodré.  Ao revelar o negativo, com base na fotografia, foi constatado que 

se tratava de uma pintura e que a mesma já apresentava um avançado processo de 

degradação. 
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Figura 2: imagem do negativo encontrado e da imagem revelada onde foi possível identificar a pintura 

do retrato de Lauro Sodré. Fonte: Arquivo SIM/SECULT. 

 

De posse dessa informação, provida pela imagem fotográfica, buscamos identificar o 

retrato da personalidade, que dá o nome ao Palácio, em gavetas, armários e traineis 

da Reserva Técnica do Museu. A imponente edificação erigida pelo arquiteto 

Antonio Landi no século XVIII, foi alcunhada com o nome do governador que teve 

papel relevante na história política do Estado. Esse Palácio apresentava um nome, 

Lauro Sodré, mas, no entanto, não possuía sua face. Ela permanecia oculta dentro 

das paredes e gavetas, ansiando apenas o momento para ser revelado. 

Durante esse processo de busca, foi dado início a conferência e identificação dos 

retratos existente na Reserva Técnica. A pesquisa documental foi essencial na 

descoberta da pintura, pois somente a partir dos rastros deixados nos documentos 

institucionais e fontes, foi possível a identificação do retrato. A consulta a outras 

fontes e imagens da personalidade também foram essenciais para eficaz 

identificação da tela. A utilização dessas fontes de informação é necessária para 

esclarecer aspectos obscuros da pesquisa, e aponta direções para a solução de 

problemas impostos pelos desafios apresentados (CHIZZOTTI, 2010, p.16). 

Em 2011, foi localizada na Reserva Técnica do Museu uma obra que, 

possivelmente, seria o retrato de Lauro Sodré, mas que possuía um faceamento6. A 

obra foi transferida para o Laboratório de Restauro para confirmação. Em uma 

primeira conferência verificou-se a necessária de urgente intervenção, visto o 

comprometimento da obra. A princípio ainda existiam dúvidas sobre quem seria a 

personalidade retratada, pois a pintura tinha o anverso todo protegido por uma 
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camada de papel não deixando visível a imagem. Nesse ponto, foi dado início os 

procedimentos para a restauração da pintura.  

A restauração da pintura: A outra face do retrato 
Para Brandi (2004, p. 98) a restauração é “o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte na sua dúplice polaridade estética e histórica”. Ou 

seja, no processo de restauração é necessário ter em conta os aspectos estéticos e 

históricos da obra de arte, sendo o respeito a instância estética, ligada a sua 

artisticidade, fundamental para perceber a obra de arte enquanto obra em si. No 

entanto, Brandi também ressalta que não se deve desconsiderar a instância histórica 

que possui também uma dúplice historicidade: a primeira, reconhece a obra como 

produto da criação, referindo-se a um artista, a um tempo e um lugar; e uma 

segunda historicidade, onde estabelece a existência da obra no presente de uma 

consciência, no tempo e lugar que está naquele momento (BRANDI, 2004, p.32).  

O respeito aos valores estéticos e históricos foram essenciais no processo de 

restauração do retrato de Lauro Sodré, onde na proposta de tratamento se buscou 

restituir características formais e estéticas, sem camuflar os aspectos históricos 

existentes na pintura do retrato. A importância desse processo configura-se no ato 

restaurativo de se perceber o tempo histórico diferente do presente histórico. 

Fundamentada na pesquisa documental, a peça foi levada para o Laboratório de 

restauração do SIM/SECULT a fim de iniciar os processos de identificação, análise e 

tratamento da obra. 

Primeiramente foi feita uma análise de estado de conservação da pintura, sendo 

listados todos os problemas que levavam a degradação do objeto. Foram 

observados que: a pintura possuía um faceamento, feito em função do seu 

acelerado estado de deterioração. Tal procedimento foi realizado, possivelmente, na 

década de 90, no mesmo período correspondente aos negativos encontrados, onde 

já eram visíveis as degradações. Tal ação nos indica à época, já havia o objetivo de 

frear o dano. 
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Figura 3: Frente e verso da obra – Antes do início do processo de restauração. Fonte: Arquivo 

SIM/SECULT. 

 

O suporte da pintura (tecido) estava altamente comprometido em decorrência de 

ataques de insetos (cupins) o que levou, quase que completamente, a perda de pelo 

menos 10 cm de toda a extremidade da tela, além de algumas áreas centrais. O 

verso estava bastante oxidado, com manchas de umidade, resquícios de madeira e 

de excrementos de insetos. Ao iniciar a remoção do faceamento, verificamos que se 

tratava realmente da pintura procurada, o retrato de Lauro Sodré. 

A análise prosseguiu e foi observado na camada pictórica, após a remoção do 

faceamento, que esta possuía uma extensa rede de craquelês, com algumas áreas 

levantadas e pouco aderidas na base de preparação; a camada pictórica ainda 

apresentava-se com desprendimento e áreas pulverulentas. O verniz de proteção, 

aplicado de forma irregular, estava amarelado e com algumas áreas 

esbranquiçadas. Além das perdas de suporte, a figura apresentava várias áreas com 

perda de policromia e da base de preparação, em consequência do ataque de 

cupins, o que levou a perda total do chassi. 

Durante as análises, foi estudada também a tecnologia construtiva da obra. A pintura 

obedecia a uma forma oval, similar a algumas pinturas existentes na coleção do 

Museu do Estado do Pará, datadas do final do século XIX e início do XX. O tecido 

constituído de fibras naturais utilizado como suporte, foi o linho; e sobre este era 

possível visualizar uma fina camada de preparação branca para receber a 

policromia. Para os exames, foi usada iluminação com luz normal, rasante, reversa e 
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com iluminação ultravioleta, o que possibilitou a melhor visualização da camada 

pictórica, sua topografia, espessura dos extratos, aplicação de vernizes e antigas 

intervenções restaurativas. Foram feitas também análises estratigráficas com bisturi 

e lupa. 

 

Figura 4: Início do processo de remoção do faceamento, deixando à mostra a imagem de Lauro 
Sodré. Fonte: Arquivo SIM/SECULT. 

A capa pictórica apresentava-se aplicada de forma lisa e de espessura fina. Em 

áreas pontuais, localizadas nas extensões correspondentes ao cabelo, cinto e 

dragonas, foi empregada a técnica do empaste de forma contida. As cores 

predominantes da pintura são o marrom, preto e ocre com detalhes em amarelo, 

vermelho e verde. 

De posse dessas informações, foi elaborado a proposta de tratamento constituída 

das seguintes etapas: 1) remoção do faceamento; 2) refixação da policromia; 3) 

limpeza do verniz oxidado; 4) consolidação do suporte (costuras, enxertos e 

reentelamento total); 5) nivelamento das lacunas; 6) reintegração cromática e 7) 

aplicação de verniz de proteção. 

O faceamento da pintura foi feito com cera e sua remoção foi um momento bastante 

delicado, pois estava em desprendimento. Iniciamos a remoção mecanicamente, em 

virtude de estar soltando com facilidade, pois o adesivo utilizado já estava 
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ressequido. No entanto, em algumas áreas, a policromia ficava aderida ao papel. 

Desse modo fez-se a opção pelo uso de uma espátula térmica que reativava a cera, 

retornando a policromia solta por calor e pressão para seu local de origem. Em 

seguida a remoção do papel, houve necessidade de refixar a policromia que ainda 

se encontrava bastante fragilizada e com áreas em desprendimento. Ao final desse 

processo, após a realização de testes de solvência, foi realizada a limpeza química 

da camada pictórica. 

 
Figura 5: Detalhe do processo de limpeza química do verniz oxidado. Fonte: Arquivo SIM/SECULT. 

 

Com a finalização da limpeza, começou o processo de consolidação do suporte que 

estava muito fragilizado em decorrência da oxidação e das grandes áreas de perdas. 

Nesse processo, se utilizou um tecido similar ao original para o preenchimento das 

grandes lacunas existentes. A reestruturação do tecido, reforçado com costuras, foi 

realizada para evitar sua desagregação.  
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Figura 6: Verso da obra após consolidação estrutural de tecido – no detalhe ampliado é possível 

visualizar o trabalho de costura com fios. Fonte: Arquivo SIM/SECULT. 

 

Mesmo diante de todos esses processos para consolidar o suporte, ainda era 

preciso realizar a etapa de reentelamento total, ou seja, aderir à tela original sobre 

um tecido novo para lhe conferir maior estabilidade. O estiramento do tecido novo foi 

realizado em um bastidor, onde foram aplicadas camadas de cola para 

impermeabilizar a trama do tecido. Posteriormente, foi aplicado adesivo específico 

para reentelamento, que é reversivo e ativado por calor. Com o novo tecido 

preparado para receber a tela original, usamos a mesa térmica para finalizar esse 

processo, tendo em mente que “qualquer intervenção de restauro não torne 

impossível, mas, antes, facilite as eventuais intervenções futuras” (BRANDI, 2004. p. 

48). 

 

Figura 7: Obra consolidada na mesa térmica onde foi feita o reentelamento total. Fonte: Arquivo 
SIM/SECULT 

Depois do reentelamento a tela foi estirada em um chassi feito de cedro, para a 

execução da etapa do nivelamento, ou seja, nivelar as áreas de perda com uma 



 

 
MAUÉS, Renata de Fátima da Costa; QUEIROZ, Michelle Barros de. Trajetória de um retrato: história, memória e 
processos de restauração, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.1979-1994. 

1991 

massa a base de carbonato de cálcio e cola de coelho. A escolha pela cola de 

coelho foi baseada em sua característica física, que permite uma boa aplicação e 

um acabamento liso e mais refinado, facilitando melhor a etapa da reintegração 

cromática. 

 

Figura 8: Frente e verso da obra após o estiramento da tela no novo chassi confeccionado em cedro 
e seguindo a referencia dos chassis de época existentes no acervo do museu. Fonte: Arquivo 

SIM/SECULT 

Com o nivelamento da pintura foi possível visualizar de fato a extensão das áreas de 

perdas existentes. Para Brandi,  “uma lacuna, naquilo que concerne à obra de arte, é 

uma interrupção no tecido figurativo”. O tratamento da lacuna é ainda bastante 

discutido no campo da restauração, Brandi coloca que: “A lacuna, com efeito, terá 

uma forma e uma cor, não relacionadas com a figuratividade da imagem 

representada. Insere-se, em outras palavras, como corpo estranho”. (BRANDI, 2004, 

p. 49). 

A pintura de Lauro Sodré era constituída de numerosas e significativas lacunas. 

Buscamos no processo de restauração a eliminação delas com o uso do tom das 

áreas próximas, de modo a quebrar o efeito vibrante das partes brancas. A 

reintegração pode ser facilmente reconhecida “mas sem que por isso se venha a 

infringir a própria unidade que se visa a reconstruir” (BRANDI, 2004, p. 47). Isso foi 

alcançado com uma leve diferença de nível, principalmente na extensa lacuna da 

borda. 
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Figura 9: Processo de nivelamento das lacunas onde é possível perceber a grande extensão 
de áreas perdidas da pintura. Fonte: Arquivo SIM/SECULT.  
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Figura 10: Retrato de Lauro Sodré. Restaurado e reintegrado ao acervo do Museu do Estado 
do Pará em 2013. Foto: Flávia Bassalo, 2017. 

Após a reintegração cromática foi aplicada uma camada de verniz, garantindo assim 

a proteção da obra. Paralelo a restauração da pintura, estava ocorrendo a 

restauração da moldura, onde foi realizada a consolidação do suporte fragilizado por 

ataques de cupins, além da reconstituição das adornos decorativos e reintegração 

com folha de ouro. 

Após a sua completa restauração, o retrato de Lauro Sodré reintegra o acervo do 

Museu do Estado do Pará, enriquecendo a possibilidade de novos estudos sobre o 

gênero pictórico, bem como sobre o retratado, o retratista, o contexto de produção 

da obra, entre outras inquirições possíveis. A restauração da obra, portanto, não 

apenas redescobre uma tela, mas revisita a sua trajetória e ressignifica sua função 

ao longo do tempo, além de restituir um patrimônio histórico, artístico e cultural 

significativo para a sociedade. 

 
 
Notas 
1
 Atualmente o Museu do Estado do Pará está ligado ao Sistema Integrado de Museus e Memoriais, responsável 

pelo gerenciamento sistêmico dos museus e memoriais vinculados a estrutura administrativa da Secretaria de 
Cultura do Estado.  
2
 Cabe destacar ainda que encomendas foram feitas a artistas pelo próprio governo para representarem outras 

personalidades da história do Pará no gênero do retrato. 
3
 Relatório de 1952, Anna Mendes, Gabinete do Governador. Arquivo SIM. 

4
 Conforme a afirmação de Anna Mendes, uma das obras era de autoria de Domenico De Angelis, a qual foi 

restaurada no governo de Alberto Engelhard pelo argentino LiberFridman. Tal informação também constava no 
jornal O Liberal, na nota intitulada “As reformas do Palácio Governamental”, na edição de 11 de janeiro de 1951. 
Disponível em:http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=761036&pesq=liber. Sobre o outro retrato, 
não menciona autoria nem data, apenas afirma no resumo biográfico que o mesmo se referia ao segundo 
mandato do retratado 
5
 A pesquisa documental foi realizada pela pesquisadora e historiadora Michelle Barros, que atualmente 

coordena o setor de Documentação e Pesquisa do SIM/SECULT. Participaram do processo de restauração a 
equipe do setor de Conservação e Restauração do SIM/SECULT constituída pelas Restauradoras Renata de F. 
C. Maués e  Tânia Veloso, as Técnicas em Gestão Cultura (Arquitetas) Susanna Teles e Deyselene Assunção e 
os auxiliares técnicos: José Fontenele e Lia Lopes. O processo estendeu-se de meados de 2011 a 2013. 
6
 Procedimento que visa proteger a camada da pintura por meio da aderência de um papel, sobre a mesma, 

evitando que esta se solte e se perca.  
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