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Denominação: Estatueta de Santa Luzia (?) 

Nº Inventário: ML 1960.ASCR 

Coleção: Arte Sacra 

Ficha Técnica: Escultura em madeira talhada, maciça, parcialmente coberta em gesso. Pintura 
policromada. Dimensões: 29,3x22,56x71,5cm. 

Descrição: Esta estatueta em madeira de uma figura feminina, tem talhado um vestido coberto 
por um casaco, rematado à frente por uma peça semelhante a joalharia e parcialmente 
tapado por um manto. Cabelos compridos e ondulados, com algo que cobre 
parcialmente a cabeça, não sendo certo se seria uma coroa ou um chapéu.  
Apresenta diversas fraturas, algum material ausente, sendo que grande parte da 
superfície foi atacada por insetos xilófagos. A mão esquerda está mal preservada e 
grande parte o braço direito ausente. Esta escultura aparenta ter tido uma base, mas 
que foi serrada. 
Parcialmente coberta com gesso, observam-se destacamentos em várias zonas. Esta 
cobertura serviria para suavizar a superfície da madeira e realçar algumas formas. 
Ainda que pouco visível na zona frontal, grande parte desta imagem estaria pintada. 
Diferentes padrões foram escolhidos, consoante a parte da peça, aparentando ter 
havido uma segunda pintura. A aparente primeira pintura mostra motivos florais 
dourados no manto, sobre uma base escura (negra?), com finas linhas douradas, bem 
espaçadas e horizontais. A segunda camada terá coberto o dourado com uma cor 
vermelha, sendo difícil de perceber se era uma cobertura uniforme. 
A Santa Luzia uma figura católica, frequentemente representada segurando uma folha 
de palma numa das mãos e um prato com olhos na outra. Características que não se 
observam nesta estátua e que não nos dão certezas desta denominação.  

Localização 
habitual: 

Exposição de Arte Sacra. 

  

Escolha desta 
peça: 

Esta é uma peça que se encontra em exposição, há já alguns anos, mas que de 
momento não tem grande destaque. É uma peça importante pelo seu valor histórico, 
apontando para que tenha sido feito no século XVII, mas em certezas. A confirmar-se 
esta datação é uma das peças mais antigas da coleção. 
Atualmente, ainda se celebram festas em honra a Santa Luzia, no Seixal (Lourinhã). 
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