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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación



9

|  Presentación

producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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A exaltação da virtude: a retórica do primeiro
barroco português nas artes da cal do Alentejo
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in the Lime Arts of Alentejo 

Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro
Universidade de Lisboa, Portugal
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Resumo
O conceito de “artes da cal” combina um conjunto 
de soluções ornamentais existentes no sul de 
Portugal, onde a cal tem sido um material do-
minante: esgrafitos, decorações em alto e médio 
relevo feitas com argamassas de cal e areia, em-
butidos e, além disso, ciclos de pinturas a fresco.
A pintura mural barroca no Alentejo foi construí-
da a partir da tensão entre programas decorati-
vos de sentido erudito (a exploração das regras de 
perspectiva) e composições de carácter vernacu-
lar, como o “brutesco” e os programas narrativos, 
em larga escala, com uma função doutrinária 
eminente. É nessa dicotomia que se encontra a 
idiossincrasia da pintura deste período, na sua 
melhor expressão criativa e artística.

Palavras-chave: pintura mural, gravura, Barroco, 
Alentejo.

Abstract
The concept of “lime arts” includes several orna-
mental solutions existing in southern Portugal, 
where lime was a dominant material: sgraffitos, de-
corations in high and medium relief carved into lime 
and sand mortar, and series of mural paintings.
Alentejo’s Baroque mural painting was based on 
the tension between decorative programs of erudite 
sense (like the ones exploring the rules of pers-
pective) and compositions of vernacular character, 
such as the “brutesco” style or large-scale narrative 
programs of eminent doctrinal function. It is within 
this dichotomy that we find the idiosyncrasies of the 
painting of the period, in its greatest creative and 
artistic expression. 

Keywords: mural painting, engraving, Barroco, 
Alentejo.
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A tipologia dos programas pictóricos historiados foi das que melhor se 
enquadrou nas normativas pós-Concílio de Trento. Através da narração 
de episódios das vidas dos santos, de Cristo ou da Virgem, era possível 
transmitir à população os dogmas da Igreja Católica, definindo, assim, 
modelos de conduta e de vivência cristãs. É neste domínio que se deve-
rá entender o sucesso de algumas morfologias de pintura mural sobre 
outras. Um dos melhores exemplos foi o do retábulo fingido, durante a 
primeira metade do século XVII, cuja fórmula consistiu na apresentação 
de pinturas integradas, por vezes alternadas com imagens, em inesgo-
táveis exercícios de trompe l’oeil presentes um pouco por todo o terri-
tório alentejano. É também neste contexto que se inserem os grandes 
programas narrativos que preencheram integralmente as coberturas e 
alçados das igrejas. Apesar de alguns destes casos terem chegado até 
nós muito degradados, o remanescente dá-nos conta de um património 
original e diversificado, onde o recurso frequente à gravura elevou o 
potencial iconológico e doutrinário destas pinturas.

Muito embora o alcance doutrinário de determinada campanha pictórica 
pudesse ser variável, a decisão sobre a natureza dos temas a representar 
cabia, na íntegra, ao encomendante. Um dos casos que melhor descreve 
esta realidade teve como protagonistas o pintor eborense José de Escovar 
e o bispo de Elvas D. António Matos de Noronha. A 7 de Março de 1600, 
Escovar foi contratado pelo bispo para a pintura a fresco dos painéis da 
abóbada da capela-mor da catedral daquela cidade. O contrato previa que 
o pintor executaria “em cada hum dos ditos paineis a istoria que pello 
senhor bispo lhe for mandado”1. Todos os painéis estariam emoldurados 
em frisos com brutescos, num programa de que se adivinha grandioso, 
preenchendo a totalidade da superfície arquitectónica. As obras prosse-
guiram pelos meses seguintes e, a 15 de Julho de 1600, Escovar iniciou 
nova campanha de obras, a fresco, nos alçados da capela-mor, com uma 
temática alusiva aos Dez Mandamentos2. Estas pinturas não sobrevive-

1. Arquivo Distrital de Portalegre, Cartórios Notariais de Elvas, Obrigação de José de 
Escovar, pintor de fresco, ao bispo de Elvas D. António Matos de Noronha, para a 
pintura a fresco dos painéis da abóbada da capela-mor da Sé, CNELV04/001, Cx. 
14, Liv. 10, 7 de Março de 1600, fls. 68v. Os documentos apresentados neste artigo 
são referidos em Rodrigues Monteiro, Patrícia Alexandra. A pintura mural no Norte 
Alentejo (séculos XVI a XVIII). Núcleos temáticos da Serra de S. Mamede. Doutoramento 
em História da Arte. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 2012.

2. Arquivo Distrital de Portalegre, Cartórios Notariais de Elvas, Contrato de pintura 
capela-mor da Sé de Elvas entre o pintor José de Escovar, o dourador João de Moura 
e o bispo D. António Matos de Noronha, CNELV04/001, Cx. 11, Liv. 10, 15 de Julho 
de 1600, fl. 141.

Introdução

Uma questão
 de doutrina:

programas murais
narrativos

desaparecidos
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ram às sucessivas reformas de que foi alvo a Sé de Elvas. O contrato de 
obra incluía também a pintura do frontispício do cruzeiro, onde José de 
Escovar estava obrigado a pintar “huma estoria” que, à semelhança do 
restante programa da capela-mor, seria escolhida pelo bispo.

 A actividade de José de Escovar na cidade de Elvas prosseguiu, 
pelo menos, até 1610. A 27 de Julho desse ano encontrava-se a trabalhar 
no convento francicano de Santa Clara, onde realizou, uma vez mais, 
um programa historiado a fresco para os alçados da capela-mor da 
igreja “e as ystorias e payneys que se fizerem na dyta capella serão da 
sagrada escretura”3. Tal como sucedeu nas empreitadas da Sé, compe-
tia ao padroeiro da capela-mor do convento, a escolha dos temas mais 
convenientes para o local onde seriam expostos. Os painéis historiados 
ficariam, portanto, reservados a áreas específicas no interior do espaço 
arquitectónico, sempre em conjugação com a pintura de brutesco, aqui 
assumindo uma função secundária, de enquadramento ao restante con-
junto pictórico.

 Dos conjuntos concebidos como programas historiados e, en-
tretanto, desaparecidos, destacam-se ainda as pinturas da sacristia e da 
capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Elvas, obras encomendadas 
em 1615 pelo bispo D. Rui Pires da Veiga aos pintores de Lisboa Simão 
Rodrigues e Domingos Vieira Serrão4. O contrato de obra estabelece, 
para além do conteúdo iconográfico do programa a executar, quem o 
definia (o bispo), qual o modelo a seguir, os materiais que deveriam ser 
utilizados e os prazos da execução das pinturas. A capela do Santíssimo 
deveria ser pintada à semelhança da capela-mor da igreja da Anunciada, 
em Lisboa, obra que também não chegou até à actualidade, com um 
painel central e quatro laterais. O tecto da igreja da Anunciada foi um 
dos mais importantes conjuntos murais da capital, dentro dos modelos 
italianizantes da perspectiva em arquitectura, ao gosto romano, de finais 
do século XVI. No que diz respeito à sacristia, a pintura da abóbada de-
veria ser pintada com nove painéis, segundo o modelo que os mesmos 
pintores tinham concebido para o Hospital Real de Todos-os-Santos, 
o qual viria a ser destruído durante o grande Terramoto de 1755. A in-

3. Arquivo Distrital de Portalegre, Cartórios Notariais de Elvas, Contrato entre o Balio 
Rui de Brito e o pintor José de Escovar para a pintura a fresco da capela-mor do 
convento de Santa Clara de Elvas e de algumas divisões na casa do encomendante, 
Liv. 27, 3 de Julho de 1610, fl. 125.

4. Arquivo Distrital de Portalegre, Cartórios Notariais de Elvas, Contrato entre o bispo 
de Elvas e os pintores Simão Rodrigues e Domingos Vieira Serrão para a pintura da 
sacristia e capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Elvas, CNELV04/001, Cx. 19, 
Liv. 35, 24 de Fevereiro de 1615, fls. 34v.-36v.
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tenção do bispo D. Rui Pires da 
Veiga seria, portanto, trazer para 
Elvas, uma cidade de interior, um 
programa artístico e iconográfico 
de excepção e que, do ponto de 
vista estilístico, estaria alinhado 
com o que de mais moderno se 
produzia, à data, na capital do 
reino. 

 A pintura da capela do 
Santíssimo Sacramento não 
chegaria, no entanto, a ser con-
cretizada tendo sido preferida 

uma outra solução pela irmandade responsável pela administração dos 
bens desta capela5. Em 1628, um novo contrato foi estabelecido, desta 
vez com os pintores de Évora Diogo Vogado e Bartolomeu Sánchez, para 
pintarem e dourarem o tecto desta capela, de acordo com um programa 
de brutesco6. Na raiz da mudança iconográfica poderão ter estado os 
custos envolvidos com a contratação da dupla de pintores, de alto nível. 

 Já nada resta, também, das pinturas que Simão Rodrigues e 
Domingos Vieira Serrão realizaram para a sacristia da Sé de Elvas ou 
para o Hospital Real de Todos-os-Santos, em Lisboa. Para este edifício 
existe, no entanto, o desenho de um projecto anterior, de autoria do 
pintor Fernão Gomes (c.ª 1580), mostrando uma empreitada que segue 
a mesma tipologia “ao romano”, de painéis integrados (quadri riportati) 
com temas alusivos ao Novo Testamento7. 

 Temos assim três grandes campanhas pictóricas, envolvendo 
as mais altas hierarquias locais, com tudo o que isso possa ter signifi-
cado em termos formais, materiais e de conteúdo simbólico. Não tendo 
chegado até nós nenhum destes programas pictóricos descritos na 
documentação, permanecem, contudo, outros testemunhos da mesma 
morfologia pictórica. Podemos encontrá-los não nos grandes centros 

5. Goulart de Melo Borges, Artur. “A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de 
Elvas”, Monumentos, n.º 28, dezembro 2008, págs. 102-113.

6. Arquivo Distrital de Portalegre, Cartórios Notariais de Elvas, Contrato com Diogo 
Vogado e Bartolomeu Sánches para a capela do Santíssimo da Sé de Elvas, Liv. 58, 3 
de Novembro de 1628, fls. 96v.-99v. 

7. Markl, Dagoberto et al. “Os tectos maneiristas da Igreja do Hospital Real de Todos-
os-Santos (1580-1613)”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, III série, 
t. 1, n.º 86, 1980, pág. 9. 

Fig. 1. Convento das Servas, 
1604. Borba (Portugal).
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urbanos, fruto de uma mão-de-obra especializada, mas antes em igrejas 
de pequenas localidades, onde a piedade e, em muitos casos, a gene-
rosidade das confrarias locais originaram programas historiados de 
grande impacto visual.

Dois dos melhores exemplos de programas iconográficos com mensa-
gens dirigidas podem, ainda hoje, ser admirados nas igrejas do convento 
de Nossa Senhora da Esperança de Vila Viçosa e no coro-alto da igreja 
do convento das Servas de Cristo, em Borba (Fig. 1).

 Este último encerra um dos mais singulares programas pic-
tóricos e iconográficos de teor moralizante desta região, datável de 
cerca 1670-1680, destinado à comunidade religiosa franciscana (ramo 
feminino) que usufruía deste espaço. Os dois altares laterais, junto à 
grade do coro, um datado de 1691 e o outro de 1705, foram executados 
sobre a pintura que ocupa a maior parte da extensão dos alçados, o que 
nos ajuda na sua datação. A narrativa desenvolve-se dentro de painéis 
rectangulares preenchidos por ramagens sobre as quais se empoleiram 
meninos entre flores e cordas enquadrando, ao centro, medalhões com 
emblemas e versos.

 Ao descrever este espaço, o historiador Túlio Espanca caracte-
rizou as pinturas como sendo produto de “cartões místicos” alusivos às 
“virtudes da Religião” e à “ternura pelo Menino Jesus”8. O ar ingénuo 
das pinturas e o facto de as legendas se encontrarem em castelhano 
levou Espanca a formular teorias sobre a sua autoria, desde a própria 
comunidade religiosa, até à presença de um pintor espanhol neste local. 
O maior interesse da composição reside no seu conteúdo iconológico. O 
tema aqui retratado é o Amor Divino, ou Espiritual, funcionando as pin-
turas como uma “cartilha de ensinamentos” que a Alma deverá adquirir 
ao longo do caminho que percorrerá até à sua união final com Deus. 

 Os protagonistas desta narrativa são uma menina (a Alma), e um 
anjinho (o Amor Divino). Em cada painel o Amor vai instruindo a Alma, 
na sua transição por vários estádios, quanto ao modo como ela poderá 
ascender até Deus e ao Amor espiritual. A representação quase infantil 
das duas figuras centrais está relacionada com uma sensibilidade própria 

8. Espanca, Túlio. Inventário Artístico de Portugal. Vol. IX, Lisboa, Academia Nacional de 
Belas Artes, 1978, pág. 136. 

A exaltação
da virtude:
o Amor Divino
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que se reflectiu não só na Arte proto-barroca, como também na própria 
literatura deste período9. 

 A emblemática tornou-se um género literário popular durante 
os séculos XVII e XVIII. Iniciada no século XVI por Andrea Alciato, no 
seu Emblematum liber (1531), a emblemática caracterizou-se por ser 
um estilo hermético, que a tornava acessível apenas às elites. Apesar 
disso, possuía a virtude de poder unir a palavra à imagem, razão pela 
qual a Igreja pós-Trento a desenvolveu10. Os emblemas passaram a ser 
compostos por uma imagem, um mote, ou lema e um texto explicativo de 
sentido moralizante, democratizando-se, assim, a sua leitura ao tornar 
a “verdade” mais atractiva para mais fiéis.

 De grande relevância para a divulgação do tema do Amor Divino 
foram, também, as obras de santa Teresa de Ávila (1515-1582), reforma-
dora da ordem carmelita, que formulou uma doutrina plena de visões 
místicas e de experiências espirituais. Entre as suas principais obras 
contam-se os Conceitos do Amor de Deus (onde dava orientações sobre 
como interpretar o Cântico dos Cânticos e abordava a questão da união 
entre Deus e a Alma), as Exclamações da Alma a Deus (obra na qual a Alma 
roga a Deus por auxílio para retomar o caminho da virtude), O Caminho 
da Perfeição (em que trata do tema do Amor Perfeito, em que consiste e 
como se pode alcançar)11 e, talvez a sua obra mais importante, O Castelo 
Interior ou Livro das Moradas (onde desenvolve conceitos do Caminho da 
Perfeição, apresentando uma educação espiritual de modo a elevar a 
alma à santidade). 

 O tema do Amor Divino foi alvo de renovado interesse a partir da 
Contra-Reforma, tendo sido tratado por autores como Daniel Heinsius 
(1580-1655), na obra Emblemata amatoria (1607-1608)12, ou o monge 
beneditino Benedictus Van Haeften (1588-1648) no Schola cordis, obra 
que mais terá contribuído para a difusão do simbolismo do coração13. 
No coro-alto das Servas a fonte directa utilizada foi a obra do pintor e 
gravador Otto Van Veen, ou Otto Vaenius (Leiden, 1556; Bruxelas, 1629), 

9. Sebastián, Santiago. Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas. 
Madrid, Alianza Forma, 1981, pág. 322.

10. Sebastián, Santiago. Emblemática e Historia del Arte. Madrid, Alianza Forma, 1995, 
págs. 11-12.

11. Jesús, Santa Teresa de. Camino de Perfección, in URL (Consultado em Janeiro de 2017):
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/Teo-Veritas/STeresa_Camino.pdf

12. Esta obra do poeta holandês tinha inicialmente sido publicada em 1601, com o 
título Quæris quid sit Amor…? (Perguntais o que é o Amor…?).

13. Sebastián, Santiago. Emblemática e Historia del Arte..., op. cit., pág. 322.
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Amoris Divini Emblemata (Antuérpia, 1615 e 1660), dedicado à Infanta 
Isabel Clara Eugénia14. Esta obra funcionou como contraponto do seu livro 
alusivo a emblemas seculares dedicados também ao Amor, o Amorum 
Emblemata (1608). Após uma passagem por Itália, Vaenius regressou 
aos Países Baixos instalando-se em Antuérpia, cidade onde se manteve 
como principal pintor até ao regresso de Rubens (seu discípulo). No final 
da vida, Vaenius dedicou-se a compôr livros de emblemas. 

 De acordo com o próprio, fora a Infanta Isabel Clara Eugénia 
a sugerir-lhe que retomasse a sua obra Amorum Emblemata, dando-
-lhe um sentido mais espiritual15. Já nesta obra Otto Vaenius procurara 
transmitir noções moralizadoras que seriam transpostas para o Amoris 
Divini Emblemata. As duas obras têm estruturas semelhantes: no fólio 
esquerdo uma legenda em latim acompanhada por versos escritos em 
várias línguas e a respectiva correspondência com os textos bíblicos; 
no fólio direito, o emblema a que aludem as anteriores inscrições. Os 
60 emblemas que constituem o Amoris Divini Emblemata dividem-se em 
quatro diferentes categorias: 1.ª) emblemas que enumeram as carac-
terísticas do amor divino; 2.ª) aqueles que descrevem a vida activa; 3.ª) 
os que se referem à vida contemplativa; 4.ª) os emblemas que tratam da 
união com Deus16. O Amoris Divini Emblemata segue de perto o sentido 
do Schola Cordis, uma vez que também este fornece uma doutrina de 
aprendizagem para o coração se unir com Deus.

 No prefácio da sua obra, Vaenius informa o leitor que foi o es-
critor Alonso de Ledesma o responsável pela tradução dos seus poemas 
para castelhano, versão utilizada nas legendas que se encontram no 
coro-alto das Servas. Ledesma (Segóvia, 1562; Segóvia, 1623) escreveu 
obras que se tornaram muito populares, como os Conceitos Espirituais 
(1600), onde desenvolveu vários pontos da doutrina cristã em temas 
alegóricos17. As suas analogias entre temas profanos e religiosos trou-
xeram-lhe fama, sempre recorrendo no seu discurso a ditados, canções 

14. The Emblem Project Utrecht in URL: http://emblems.let.uu.nl (Consultado em Dez-
embro de 2016).

15. López Poza, Sagrario. “Alonso de Ledesma and the Spanish epigrams in the polyglot 
edition of Vaenius’s Amoris divini emblemata”, Stronks, Els et al (ed.). Learned Love. 
Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and 
the Internet, Dans Symposium Publications, 2006, pág. 93. Cf. The Emblem Project 
Utrecht in URL: http://emblems.let.uu.nl (Consultado em Dezembro de 2016).

16. The Emblem Project Utrecht in URL: http://emblems.let.uu.nl (Consultado em Dez-
embro de 2016).

17. Mckeown, Simon. “Otto Vaenius and his Emblem Books”, Glasgow Emblem Studies, 
in URL: https://www.droz.org/eur/en/4761-9780852619322.html (Consultado em 
Janeiro de 2017). 
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populares, provérbios e rimas, com o objectivo de estimular a devoção 
popular. O seu estilo, simples, directo e apelativo para o leitor, ganhou 
grande popularidade, destacando-se, assim, das versões francesa, in-
glesa ou holandesa da obra de Vaenius. 

 A transposição das gravuras de Vaenius para o coro-alto das 
Servas é bastante rigorosa, ao contrário do restante enquadramento 
que seguiu outra fonte de gravados. Aos emblemas aqui representados, 
foram ainda incluídas as imagens de S. Francisco e de santa Clara, na 
parede de entrada no coro. A sua introdução reforça o sentido devocional 
do programa pictórico e, ao mesmo tempo, simboliza uma apropriação 
do tema pelas figuras basilares da Ordem Franciscana. 

 Na parede de entrada no coro-alto, sobre os medalhões com as 
imagens de S. Francisco de Assis e de santa Clara, temos o primeiro dos 
emblemas deste conjunto, onde a Alma e o Cupido ladeam um espelho. 
Trata-se do emblema “Amor purus”, cuja legenda (presente no livro de 
Vaenius e não aqui) indicava: “Es Amor un claro espejo, en cuyo limpido 
cristal, se ve Dios al natural”. À semelhança do que sucede com os res-
tantes emblemas, o pintor simplificou a gravura, tornando-a mais legível 
e humanizando as figuras da Alma e do Amor, enquanto, ao mesmo 
tempo, ornou o espelho com enrolamentos de folhas de acanto, ao gosto 
Barroco. O episódio é narrado na Bíblia, Salmos 51:10: “Cria uma alma 
límpida em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito 
recto”. A presença do espelho associa-se ao conceito de pureza da Alma 
que se reflecte no Amor a Deus.

 Prosseguindo a leitura na parede do lado do Evangelho, temos 
o emblema em que o Amor e a Alma disparam flechas entre si: “Sit in 
Amore reciprocatio”, ou o “Amor recíproco”. Na legenda lê-se: “Ama a 
Dios de coraçon, para que se satisfaga, que amor con amor se paga”. O 
significado da imagem e a legenda que a acompanha é a importância da 
imitação da vida de Cristo, enquanto modelo de amor e de sacrifício. 

 Em seguida vemos o Amor e a Alma lutando por uma asa, sim-
bolizando o conceito de de “vitória”. O tema deste emblema é “Pia amoris 
lucta”, ou seja, “A luta pelo Amor é Pia” e a na sua legenda vemos: “Amor 
es gran luchador, y si tu saves querer, aún a Dios podras vencer”. A 
passagem bíblica correspondente encontra-se na segunda Epístola de 
S. Paulo a Timóteo 4:7: “Combati uma boa batalha (…) guardei a minha 
fé”. Tal como em toda a obra de Vaenius, os versos que acompanham 
cada emblema não são traduções das passagens bíblicas, mas antes têm 
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um significado mais poético, concedendo aos textos bíblicos apenas um 
valor de referência.

 O último emblema deste alçado mostra o Amor e a Alma juntos, 
como um único corpo, num pedestal. É o tema “Finis amoris ut duo unum 
fiant” e tem a acompanhá-lo a legenda: “La verdadera amistad, tiene 
por más perfección, dos cuerpos y un corazón”. Este seria o derradeiro 
emblema do conjunto, uma vez que a Alma e o Amor atingiram aqui o 
estado perfeito de união num só corpo. O emblema encontra paralelo no 
Schola Cordis, de Van Haeften, quando o Amor e a Alma, de mãos dadas, 
atam os seus corações com a mesma corda, em união perfeita (Cordium 
Unio, emblema n.º 38)18.

 De imediato continuamos a nossa leitura na parede da grade 
do coro onde se encontra o emblema “Amor rectus”, no qual a Alma e 
o Amor seguram num íman. A legenda em castelhano explica o sentido 
da imagem: “Es Amor yman del alma, cuya virtud y fineça, al cielo nos 
endereza”. O emblema encontra paralelo na Cidade de Deus, de santo 
Agostinho: “E porque o amor dos justos é recto, eles têm todas as rectas 
afeições dentro de si”19. Esta passagem pretende aludir à rectidão de es-
pírito conferida pelo Amor Divino àqueles que o merecem —os justos— e 
que aguardam a recompensa da vida eterna. 

 Na parede do lado da Epístola vemos, em primeiro lugar, o 
emblema onde o Amor ajuda a Alma a erguer-se, enquanto, ao mesmo 
tempo aponta para o Céu (Fig. 2). É o tema “Incipendum” e anuncia o início 
da narrativa: “Nasça el amor en tu pecho, que si con Dios se alimenta, tu 
veras como se aumenta” (Fig. 3). Na Bíblia, a passagem é narrada nos 
Cantares de Salomão 2:10: “O meu amado fala e diz-me: Levanta-te, 
amiga minha, formosa minha e vem”. Desta forma a Alma, que andava 
afastada do caminho espiritual, recebe a ajuda do Amor para deixar os 
enganos da vida terrena e seguir o caminho até Deus.

 Por último vemos uma imagem em que a Alma se debruça 
numa fonte para beber água que é vertida pela figura do Amor: “Virtus 
est et sacturigo”, ou seja, “O Amor é o poço e a fonte das virtudes”. A 
sua legenda, já quase totalmente desvanecida indica: “Cualquiera de las 
virtudes, su origin del amor tiene, como de fuente perene”. A gravura 

18. Sebastián, Santiago. Contrarreforma y Barroco…, op. cit., pág. 325. 
19. The Emblem Project Utrecht in URL: http://emblems.let.uu.nl/ (Consultado em De-

zembro de 2016).
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correspondente apresenta vários sím-
bolos, brotando da fonte, em alusão às 
virtudes que a Alma irá beber.

 O sentido de leitura deste progra-
ma iconográfico é hoje incompreensí-
vel, uma vez que não segue o sentido 
do livro, nem qualquer sequência lógica, 
antes pelo contrário, obriga o observa-
dor a avanços e recuos na percepção do 
conjunto. Talvez fosse essa a intenção 
de quem concebeu este programa ico-
nográfico, obrigando o observador a um 
total empenhamento na compreensão 
do conjunto, à semelhança do processo 
de aprendizagem que a Alma deveria 
atravessar até ao derradeiro estado de 
união com Deus20.

20. Sebastián, Santiago. Emblemática e Historia 
del Arte..., op. cit., pág. 153.
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 Mais que devocional, este programa assume um carácter mo-
ralizante e estabelece normas de conduta espiritual que regiam a vida 
das religiosas. Tal facto sugere que o encomendante pudesse ter partido, 
eventualmente, da própria comunidade de religiosa ou, até, do Provincial 
da Ordem de S. Francisco, figura a quem competia, em última análise, zelar 
pela estrita observância da regra dentro do rigor conventual. Os emblemas 
aqui representados são, em última análise, testemunho do eco que a em-
blemática alcançou, mesmo em regiões do interior do país, aliando-se à 
gravura e promovendo a teorização das boas práticas da vida cristã21.

A igreja do convento da Esperança é um dos edifícios que integra o núcleo 
atribuído ao designado Mestre das Salas da Música, pintor (ainda anónimo) 
que desenvolveu a sua actividade entre as localidades de Vila Viçosa, Borba, 
Estremoz e, também, Fronteira. De assinalar que enquanto o programa 
de Vila Viçosa terá sido realizado certa de 164122, o de Fronteira será mais 
tardio, uma vez que se sabe que as pinturas fizeram parte da grande 
intervenção decorativa realizada entre 1673 e 167723. Esta diferença de 
algumas décadas poderá justificar a alteração de alguns pormenores na 
iconografia de cariz mais decorativo no caso de Fronteira. Muito embora 
não se conheçam até ao momento os nomes dos seus autores, existem evi-
dentes semelhanças entre a igreja do convento da Esperança (Vila Viçosa) 
e as pinturas da igreja de Vila Velha (Fronteira). As naves de ambas igrejas 

21. A literatura de obras de sentido moralizante serviu de inspiração a outro programa 
iconográfico que se encontra no tecto de caixotões da capela-mor da igreja do 
convento de N.ª Senhora da Conceição, na Covilhã. Neste caso terão sido obras 
como a Pia Desideria, do jesuíta Hugo Hermann (1588-1626), a Regia Via Crucis, 
de Benedictus Van Haeften (1588-1648) e, em particular os Desejos Piedosos de 
huma alma saudosa do seu divino Esposo Jesus Christo, de José Pereira Veloso e Frei 
António das Chagas (editado em Lisboa, em 1688) a ser utilizadas pelos pintores que 
trabalharam neste tecto. A utilização de distintas fontes, favoreceu a criação de um 
conjunto de emblemas relativos à via penitente que a alma deve percorrer, seguindo 
um conjunto de normas de conduta moral e espiritual que orientam a vida do crente. 
O sentido iconológico é semelhante ao do coro-alto das Servas, embora possa ser 
posterior, uma vez que se encontra datado de finais do século XVII, ou inícios do 
XVIII. Cf. Serrão, Vítor. “Propaganda e Dogma na Pintura Barroca Portuguesa: o 
Credo Imaculista e o Combate à Heresia num painel do Convento de N.ª Senhora da 
Conceição na Covilhã”, Memoria Artis, vol. II, 2003, págs. 520-522.

22. De acordo com a crónica de Soror Antonia Baptista, intitulada Da fundação do Santo 
Convento de N.ª Senhora da Esperança de Villa Viçoza, e de algumas plantas que em 
elle se criarão pera o Ceo dignas de memoria, Biblioteca Nacional de Lisboa, Cód. 1234, 
1657, fl. 42v. Cf. Rodrigues Monteiro, Patrícia Alexandra. A pintura mural na região 
do mármore (1640-1750): Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal. Mestrado em Arte, 
Património e Restauro, Faculdade de Letras da Universidade de Liboa, 2007, pág. 46.

23. Correia Pina, Fernando. Fronteira, Subsídios para uma monografia. Fronteira, Câmara 
Municipal de Fronteira, 1985, pág. 63.

O tema
da Redenção e a 
utilização
do Evangelicæ
Historiæ Imagines

Pág. ant. acima Fig. 2. Amor 
ajuda a Alma a erguer-se, ca. 
1670-1680. Coro-alto da igreja 
do convento das Servas de 
Cristo, Borba (Portugal).

Pág. ant. em baixo Fig. 3. 
Incipendum. Vaenius, Otto. 
Amoris Divini Emblemata. 1615. 
The Emblem Project Utrecht, 
http://emblems.let.uu.nl/v161502.html
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são cobertas por abóbadas de berço e apresentam conjuntos de grande 
interesse iconográfico, onde se conjugam painéis, de diferentes dimensões, 
com passagens da vida de Cristo e da Virgem, doutores da Igreja, alego-
rias, Virtudes, intercalados com paisagens e composições de brutesco de 
colorido forte, preenchendo na totalidade o espaço arquitectónico. 

 A abóbada da nave da igreja da Esperança apresenta um pro-
grama pictórico mural bastante rico do ponto de vista artístico e ico-
nográfico, embora com sinais preocupantes de deterioração. A pintura 
desenvolve-se em nove grandes painéis integrados, distribuídos ao longo 
de três fiadas alternando, nas laterais, com figuras femininas em re-
presentação das Virtudes. As cenas representadas nos painéis do tecto 
(com excepção de um deles) foram todas retiradas de gravuras presen-
tes na obra Evangelicæ Historiæ Imagines, do padre jesuíta Jerónimo 
Nadal (1507-1580) (Fig. 4). Nadal foi encarregado por santo Inácio de 
Loyola (1491-1556) de compor uma obra que ajudasse a reflectir sobre 
os Evangelhos, vindo esta posteriormente a conhecer grande divulgação 
durante a Contra-Reforma24. O Evangelicæ Historiæ Imagines contou com 
gravuras de vários artistas sendo que, neste tecto em concreto, foram 
utilizados gravados de Anton Wierix (c.ª 1520-c.ª 1592), Johan Wierix (c.ª 
1549-c.ª 1615), Adrian Collaert (1560-1618) e Johan Collaert (1566-1628).

 No eixo axial da abóbada encontram-se os três painéis com 
maior carga simbólica deste conjunto. O primeiro, junto ao arco triunfal, 
representa “Cristo aparecendo aos discípulos junto ao mar Tiberíades” 
(Jo 21: 1-6). A cena decorre depois da Ressurreição, quando Cristo 
aparece aos seus apóstolos que estavam a pescar e que, num primeiro 
momento, não o reconheceram. Quando Cristo lhes perguntou se tin-
ham o que comer, responderam que não. Cristo ordenou-lhes, então, 
que lançassem as suas redes de pesca ao mar e, ao serem recolhidas, 
resultaram vir cheias de peixe. Ao regressaram a terra os apóstolos 
viram um peixe posto numa mesa e pão, para a ceia com Cristo, tal 
como se vê na pintura (Jo 21: 1-9).

 Próximo da grade do coro-alto encontra-se o terceiro painel, 
onde está representado o “Milagre da Multiplicação dos Pães”, narrado 
pelos quatro evangelistas (Mc 6, Mt 14, Lc 9 e Jo 6). Cristo retirara-se 
para um monte, acompanhado pelos apóstolos e por uma multidão que 
os seguia. Como o alimento não era suficiente para todos, Cristo fez 

24. Strinati, Claudio. L’Oratorio. Oratorio del Gonfalone in URL:
http://www.oratoriogonfalone.eu (Consultado em Janeiro de 2017).



241

A exaltação da virtude: a retórica do primeiro barroco português...  |  Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro

um milagre, repartindo pela multidão 
um peixe e alguns pães que lhe tinham 
apresentado (Figs. 5 e 6). 

 Quanto ao painel central apre-
senta uma composição dividida em 
duas cenas: a “Última Ceia”, em pri-
meiro plano e, ao fundo, o “Lavapés”. 
Aqui o pintor não seguiu as gravuras 
do Evangelicae Historiae Imagines. Em 
vez disso, baseou-se numa gravura de 
autoria de Cornelis Cort a partir da pin-
tura de Lívio Agresti (Forli, 1505; Roma, 
1579)25, para o oratório di Santa Maria 
Annunziata del Gonfalone, em Roma. 
Agresti foi um dos artistas responsáveis 
pelo ciclo pictórico deste oratório, exe-
cutado na segunda metade do século 
XVI e que retratava episódios da Paixão 
de Cristo. A cena principal, no tecto da 
Esperança, tem como enquadramento 
dois pares de colunas torsas, inspiradas 
no baldaquino de Bernini para a basí-
lica de S. Pedro do Vaticano e, no eixo 
da composição, uma porta entreaberta. 
O pintor teve de simplificar a gravura 
original, suprimindo algumas figuras 
e aproximando as duas cenas para, as-
sim, melhorar a sua leitura.

 Os painéis que se encontram do lado da Epístola, são os que es-
tão em pior estado de conservação. A leitura iconográfica começa com a 
parábola das “Núpcias do Filho presididas pelo Pai”. Segundo S. Mateus, 
um rei mandara chamar muitos convidados para o casamento do seu filho 
sem que, no entanto, eles se tivessem aparecido. Enfurecido, o rei enviou 
então os seus emissários para chamarem todas as pessoas que encon-
trassem enchendo, assim, a boda de convidados. A parábola serviu para 
que Cristo explicasse aos seus apóstolos que o reino de Deus era como o 

25. Lombardia Beni Culturali, Direzione Generale Cuture, Identità e Autonomie della 
Lombardia, in URL: http://www.lombardiabeniculturali.it/ (Consultado em Dezem-
bro de 2016).

Fig. 4. Jerónimo Nadal, 
Frontespício da obra 
Evangelicae Historiae Imagines, 
1595. Catholic Resources 
for Bible, Liturgy, Art, and 
Theology,
http://catholic-resources.org/Nadal/Nadal-1593-Title.jpg
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de um rei que celebrava as bodas do filho: muitos eram chamados, mas 
poucos os escolhidos e dignos de nele entrarem (Mt 22: 12).

 Temos depois o terceiro painel deste alçado, uma vez mais, com 
um episódio onde Cristo aparece aos apóstolos depois da Ressurreição. 
Desta vez a passagem é retirada do Evangelho de S. Lucas (Lc 24: 42). 
Cristo pergunta aos apóstolos se tinham o que comer e dois deles ofe-
recem-lhe parte de um peixe e um favo de mel. Após ter comido estes 
alimentos, Cristo diz aos apóstolos que tivera de morrer e ressuscitar 
para remir os pecados do Homem. 

 No alçado do Evangelho, encontra-se a representação de “Cristo 
com os Apóstolos ceando na 5.ª feira antes da Paixão”. De acordo com a 
gravura, que também aqui foi fielmente copiada, esta passagem encontra-
se no Evangelho de S. Mateus 26, e inclui-se entre as preparações que ante-
cederam a “Última Ceia” e a “Paixão”. No painel, Cristo está rodeado pelos 
doze apóstolos, em torno de uma mesa, ordenando-lhes que procurassem 
um aposento onde pudessem celebrar a Páscoa. Existe na composição 
uma cena secundária onde se vêem dois pares de figuras caminhando em 
direcção a uma cidade, cumprindo com a vontade de Cristo.

Fig. 5. Cristo aparece aos 
discípulos junto ao mar 
Tiberíades, 1641. Coro-

alto da igreja do convento 
da Esperança, Vila Viçosa 

(Portugal).
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 Segue-se o painel com o 
“Regresso do Filho Pródigo” (Lc 15: 11-
32). A composição sintetiza duas gra-
vuras retiradas da obra de Nadal. Esta 
parábola é uma alusão ao crente que 
andava perdido e que reencontrou o 
seu caminho através do arrependimen-
to e perdão de Deus, aqui personifica-
do pela figura do pai do jovem. Cristo 
conta aos seus apóstolos a história do 
homem que tinha dois filhos tendo o 
mais novo partido e desperdiçado a sua 
parte da herança. Ao fazê-lo passou por 
muitas necessidades, sendo obrigado a 
tomar conta de porcos que pertenciam 
a um homem a quem pediu trabalho. 
Esta cena está representada à direita 
e, mais distante, encontramos o mo-
mento de arrependimento do jovem e 
a sua decisão de voltar a casa do pai. 
No momento do reencontro (ao centro, 
no painel), o pai perdoa-lhe os seus pe-
cados, ordenando aos seus servos que 
lhe dessem o que vestir. É o momento 
em que o filho toma consciência que os 
servos de seu pai tinham abundância de 
comida, enquanto ele, ao ter deixado a 
sua casa, passava fome (Lc 15: 17).

 O último grande painel do conjunto representa a “Ceia antes 
da Ascensão”, narrada no Evangelho de S. Marcos. Cristo, depois de ter 
ressuscitado, aparece aos onze apóstolos e, antes de subir aos céus, diz-
lhes que deveriam partir e pregar o Evangelho (Mc 16, Lc 24 e Actos 1).

 Unindo todas estas cenas está o conceito arrependimento e de 
comunhão com Cristo, única forma de redenção dos pecados para aque-
les que se mostrarem dignos da sua salvação. As duas parábolas das 
“Núpcias do filho presididas pelo pai”, e do “Regresso do Filho Pródigo” 
também vêm ao encontro desta mensagem, por recordarem que só atra-
vés do arrependimento e das virtudes é possível reencontrar Cristo e ter 
lugar no seu reino. 

Fig. 6. Jerónimo Nadal, Prandet 
cum septem discipulis Iesus, 
1595. Catholic Resources 
for Bible, Liturgy, Art, and 
Theology,
http://catholic-resources.org/Nadal/145.jpg
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Como demonstrámos, os ciclos narrativos tiveram uma fortuna históri-
co-artística considerável no Alentejo, sobretudo durante o século XVII, 
utilizando tanto os abobadamentos como os alçados dos edifícios para 
suporte do seu discurso narrativo. O seu potencial cenográfico e decora-
tivo, poderá ser a característica que mais se evidencia, mas não esgota 
o leque de funções que, comprovadamente, lhe foram atribuídas pelas 
comunidades que idealizaram e produziram estas pinturas.

 A pintura mural barroca destacou-se, antes de mais, pelo seu 
papel enquanto factor unificador do espaço, tendo sido um eloquente ins-
trumento de propaganda utilizado pela Igreja pós Trento, no incremento 
da percepção global de mensagens doutrinárias no interior de espaços 
litúrgicos. Deste modo, teve a virtude de explorar a função catequética 
da Arte, sobretudo quando associada a outros elementos como o azulejo, 
os mármores, a talha dourada, a imaginária e a pintura de cavalete. O 
sucesso de determinadas morfologias de programas pictóricos, encontra 
a sua razão de ser no facto de serem mais “acessíveis” relativamente 
ao público e, também, mais consentâneas com gostos popularizados e 
que perduraram.

 Hoje em dia, a falta de utilização de muitos locais de culto, a sua 
manutenção deficitária (ou inexistente) e, também, a falta de interesse 
dos públicos e das instituições estatais ou privadas têm sido os princi-
pais factores que contribuem para a degradação acelerada da pintura 
mural alentejana, obrigando à urgente definição de estratégias para a 
sua preservação.

Conclusão


