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1. IntRodução 

As pinturas murais da igreja de São Pedro da Ribeira são um testemunho representativo 
da importância e da longevidade que esta expressão artística alcançou na região do Alen-
tejo tanto na vertente religiosa como de caracter profano. As pinturas que revestem por 
completo a superfície arquitetónica do espaço interior pertencem a, pelo menos, quatro 
campanhas decorativas (Fig.1). Estas estão datadas do século XVI ao XIX (1900) e perfazem 
no seu conjunto um dos núcleos murais mais ricos do concelho de Montemor-o-Novo. 

RESuMo
Este artigo apresenta os primeiros 
resultados de uma campanha de 
estudo da técnica, dos materiais e 
de diagnóstico das pinturas murais 
existentes na igreja de São Pedro 
da Ribeira, em Montemor-o-Novo. 
O foco principal foi a pintura qui-
nhentista da parede fundeira da 
capela-mor. O setup analítico com-
preendeu análises in situ não inva-
sivas, complementadas com anali-
ses em laboratório de argamassas 
e de micro amostras de camadas 
cromáticas. Os resultados revelam 
as diferentes fases de execução do 
mural e sugerem que este foi reali-
zado a fresco e a seco.

ABStRACt
This paper present the first results of 
a technical, material and diagnostic
 campaign carried out  at the murals 
paintings located in the church of 
S. Pedro da Ribeira in Montemor-o-
-novo (Southern Portugal). The main 
focus was the 16th c. mural at the 
presbitary. The analytical setup 
comprised in situ non invasive tech-
niques combined with laboratorial 
analysis of mortars and paint micro 
samples. The results reveals the
different phases of the mural exe-
cution and suggest that the mural 
was made with fresco and secco 
pictorial techniques.       
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O estudo técnico, material e de diagnóstico das pinturas foram levadas a cabo no âm-
bito dos projetos PINTURAMURAL2D e PRIM’ART do laboratório Hercules dedicados ao 
estudo científico de pinturas murais. O conjunto mural foi selecionado não só pela sua 
relevância artístico-histórica mas também pelos problemas detetados ao nível da sua 
salvaguarda futura. Os objetivos dos exames consistiram na caracterização das técnicas 
e materiais empregues e no reconhecimento in loco das principais anomalias que afetam 
as pinturas e  suas possíveis origens. No texto que se segue, são apresentados os primei-
ros resultados da investigação levada a cabo na parede fundeira em Maio de 2012 e, mais 
recentemente, em Dezembro de 2014.

2. AS CAMPAnhAS dE PIntuRA E SuA loCAlIzAção nA EStRutuRA

A pintura mural mais antiga, que é o cerne do presente texto, localiza-se na parede 
fundeira da capela-mor e retrata São Pedro entronizado ao centro de uma paisagem 
campestre com cenas agrícolas. A data da sua execução levanta ainda duvidas. As hipó-
teses mais prováveis, com base na historiografia consultada1, remetem para a primeira 

Fig. 1 - Localização na estrutura das várias campanhas de pintura mural atualmente visíveis. 
(levantamento feito à escala 1:100)
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metade do século XVI, especificamente entre 1511, data da construção do edifício, e 
1550, data de um retábulo a óleo sobre tábua, de inspiração renascentista, que cobriria 
quase na integra a pintura mural até janeiro de 19752 (Fig.2). A representação de um 
elefante na composição constitui outro indício importante para a sua datação, tendo 
esta figura sido alvo de um estudo analítico pormenorizado para averiguar a sua contem-
poraneidade em relação à restante figuração.

As restantes pinturas, de cariz figurativo, localizadas nos alçados laterais da capela-mor, 
na parede do arco triunfal e no teto abobadado do primeiro tramo da nave retratam 
episódios bíblicos da vida de São Pedro e de Jesus e datam presumivelmente da primeira 
metade de seiscentos (Fig.1). A data de 1612 encontra-se patente ao centro do arco 
mestre decorado por anjos brutescos e motivos geométricos. Já do século XVIII, são su-
postamente os dois altares colaterais pintados na parede de passagem para a capela-mor 
e que retratam Nossa Senhora da Conceição e São Paulo. A ultima campanha de pintura 
com fingidos de marmoreados foi realizada em 1900 nas paredes e arcos dos últimos 3 
tramos da nave e sobrepõe-se a uma campanha anterior, percetível através de três ja-
nelas de sondagem no alçado a norte.

Fig. 2 - Em cima à esquerda, vista geral do último tramo da nave e capela-mor ainda com o retábulo 
quinhentista na parede fundeira; à direita, vista geral do fresco redescoberto após a sua desmontagem 
(fonte da imagem: Túlio Espanca. Inventário Artístico, 1975). 



10 

Fig. 3 - À esquerda, vista geral e pormenor na parede fundeira das camadas de caiação abaixo da 
campanha de pintura de 1612; À direita vista geral da parede poente da sacristia e pormenor do 
fragmento de pintura descoberto abaixo das camadas de caiação.
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Ao contrário da prática habitual, as pinturas murais de São Pedro da Ribeira não foram 
recobertas por camadas de caiações, exceto a moldura com folhas de videira e cachos de 
uva, na parede fundeira, que foi caiada antes de ser coberta com a campanha pictórica de 
16123, e a pintura outrora localizada na parede poente da sacristia (Fig.3). Desta subsiste 
um fragmento posto a descoberto durante as intervenções de restauro realizadas, entre 
1986 e 1989, pelo departamento de pintura mural do Instituto José de Figueiredo4. Para 
além desta intervenção, não são conhecidos outros registos de restauro apesar de se notar 
a existência de argamassas novas e de retoques/repintes ao nível das camadas cromáticas 
no teto do primeiro tramo da nave e nos altares colaterais. Estas intervenções já são visí-
veis nas fotografias publicadas por Túlio Espanca em 19755.  

3. ExAME téCnICo E MAtERIAl  

3.1. Suporte pictórico

Na figura 4, está patente o perfil da estrutura mural observada numa das lacunas junto à 
figura de São Pedro e, na tabela1, a sua composição mineralógica6. São três os estratos 
percetíveis, a olho nú, que servem de suporte à pintura: 

1- um reboco interno de tonalidade acastanhada à base de calcite e agregados silicio-
sos, nos quais o quartzo é o mineral predominante. Associados às areias, encontram-se 
albite (um mineral de argila), feldspato potássico e moscovite (uma mica de cor branca 
e de brilho metálico). A presença de gesso também foi detetada por difração de raios-X, 
embora este material não pareça provir da composição da argamassa mas de soluções 
salinas ( ver ponto 4. diagnóstico); 

2- uma camada branca de calcite. O quartzo identificado poderá ter sido misturado 
intencionalmente com a cal ou ser uma contaminação dos agregados da camada subja-
cente;

3- uma camada mais externa de reboco, de composição análoga ao estrato1 e com cerca 
de 5 a 8 mm de espessura. Os grãos de areia são arredondados e com dimensões com-
preendidas entre 0.72 e 0.18mm.

A estes estratos, junta-se um quarto detetado por microscopia ótica (MO) nas secções 
transversais de micro-amostras recolhidas na parede fundeira7 (Fig.5). A análise da sua 
composição elementar, por microscopia eletrónica de varrimento com espectrometria 

Fig. 4 - Em cima, pormenor de 
uma lacuna onde são percetíveis 
3 estratos de suporte; abaixo, 
as secções transversais corres-
pondentes em microscopia ótica 
no visível. 
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de energia dispersiva de raios-X (MEV-EDX)8, identificou cálcio com algumas partículas 
de silício, o que parece indicar a presença de um fino barramento de cal9 que serviu 
extensivamente como estrato de acabamento final10 (Fig. 5). 

É interessante notar que a camada branca, intermédia entre os dois rebocos acima 
descritos, não corresponde à sucessão normalmente reportada na literatura para os es-
tratos de suporte de uma pintura mural11. A sua presença, também observada em outras 
ermidas da região do Alentejo12, levanta a hipótese de se tratar da primeira camada de 
revestimento da parede fundeira após a construção do edifício em 1511. Neste caso, os 
vestígios de traçado a vermelho visíveis na superfície, numa lacuna junto à mão direita 
de São Pedro, podem indiciar uma primeira fase decorativa da parede (Fig.6). Os pou-
cos traços presentes não são, contudo, suficientes para chegar a conclusões e pela sua 
localização, a hipótese de corresponder à sinopia da pintura sobrejacente também pode 
ser equacionada. 

Sinopia é o termo italiano normalmente adotado no campo da pintura mural para o 
primeiro esboço da composição que era realizado com ocre vermelho sobre a última 
camada de reboco de regularização e cujo objetivo era servir de base de orientação e 
de organização no espaço dos vários elementos da composição. Este traçado era gra-
dualmente coberto pela camada de reboco de acabamento à medida que este ia sendo 

Fig. 5 - Microfotografia no visível de duas secções transversais com a camada de barramento acima do 
reboco e respetivos mapas da distribuição elementar do cálcio por MEV-EDX.
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colocado na superfície a pintar com a técnica do fresco13. Pintar a fresco implica que 
os pigmentos sejam estendidos numa superfície húmida e, para que tal fosse possível, 
os pintores recorriam normalmente a diferentes jornadas de trabalho14. A colocação por 
etapas do último estrato de reboco é, no geral, reconhecível, em luz rasante, devido a 
uma ligeira sobreposição das argamassas na zona de junção15. 

Fig. 6 - Pormenor em luz visível do traçado 
a vermelho sobre a camada branca 
intermédia. Este só é visível numa das 
lacunas de reboco existentes na figura de 
São Pedro. 

Fig. 7 - Em baixo, localização das jornadas 
de trabalho e sua ordem de execução. 
Em cima, detalhe em luz rasante da 
sobreposição de juntas de argamassas.
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Na figura 7, estão assinaladas três fases distintas da colocação do reboco nº3 e subse-
quente pintura na parede fundeira. De acordo com as sobreposições de juntas de arga-
massas observadas, a moldura com as folhas de videira e cachos de uva foi a primeira 
a ser pintada e, só depois, o painel central com cerca de 2.08 m de largura por 2.56 m 
de altura. Neste, o trabalho não foi executado de uma vez só mas em duas fases, tendo 
sido primeiro rebocada e pintada a metade superior da paisagem. Neste processo, é de 
realçar o cuidado que o pintor teve com a figura de São Pedro. Assim, em vez da arga-
massa ter sido estendida em toda a extensão de área acedível no piso do andaime16, o 
que implicaria truncar a figura ao nível do rosto, optou-se por contorná-la, tendo o orago 
e a cadeira de alto espaldar sido realizados na jornada consecutiva. 

Pela observação da superfície em luz rasante foi também possível apurar a forma de 
aplicação das argamassas. De uma forma geral, estas foram colocadas aparentemente 
sem grandes preocupações de nivelar e alisar a superfície da parede para a receção da 
pintura. Isto é particularmente notório na metade superior da paisagem onde estão pa-
tentes vários sulcos circulares deixados por instrumentos utilizados (Fig.8).  

Fig. 8 - Pormenor em luz rasante dos sulcos deixados pelos instrumentos usados para estender e afagar 
as argamassas em duas jornadas no painel central.
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3.2. desenho preparatório e pintura 

Devido ao desgaste (ou erosão) atual das camadas cromáticas, é possível apurar a exten-
são e as características do desenho preparatório realizado a ocre vermelho à superfície 
do último estrato de suporte. Não se encontraram indícios de outras técnicas de transpo-
sição como incisões (diretas ou por decalque) ou pontos de estresido que pudessem ter 
auxiliado adicionalmente o pintor na passagem da composição para a parede.

Toda a composição foi delineada à mão livre com pincel, tendo o pintor trabalhado e ajus-
tado in loco, de forma rápida e sem grande rigor, os contornos das formas e dos volumes 
presentes. Este processo criativo é particularmente nítido na veste de São Pedro onde 
inclusive são percetíveis as marcações de áreas de sombra do panejamento e as linhas 
do traçado geométrico do cadeiral (Fig.9). O desenho das figuras dos camponeses e dos 
animais em segundo plano, com dimensões compreendidas entre os 20 e os 32 cm, é muito 
idêntico, caracterizado por pinceladas diluídas e esquemáticas desprovidas de realismo e 
de uma ingenuidade quase infantil (Fig.10). Só a modulação do rosto de São Pedro denota 
uma maior acuidade embora seja ainda uma representação rígida e pouco natural. A pin-
tura final nem sempre respeita o desenho preparatório, sendo possível observar pequenas 
variações no tronco das árvores, no ombro direito do orago e no espadal do cadeiral. 

Ao nível da pintura, é de realçar a presença de camadas de tom base, de repasses fi-
nais dos contornos com negro de carbono e acabamentos pontuais com branco de cal. 

Fig. 9 - Pormenores do traçado preparatório a ocre na veste de São Pedro.

Fig. 10 - Macro e micro fotogra-
fias com 60x de ampliação da 
modulação pictórica dos rostos 
de três figuras na paisagem. 
É de notar as pinceladas 
executadas de forma rápida 
com tinta diluída.
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O fundo amarelo foi o primeiro a ser pintado, tendo esta camada cromática uniforme 
servido também como cor base um pouco por toda a composição. A figura 5b ilustra um 
dos casos analisados com MO e por MEV-EDX. A colocação da tinta amarela sobre uma 
superfície ainda húmida é corroborada pela ausência de uma fina crosta de carbonata-
ção na interface entre o suporte e a camada cromática. A sua presença indicaria que o 
barramento estaria numa fase avançada de secagem, ou até mesmo já seco, quando a 
tinta havia sido aplicada. 

A fresco parece ter sido dada também a fina camada cinzenta ou acastanhada (à base de 
carvão vegetal e cal hidratada) como tom de base das camadas verdes. Esta técnica, men-
cionada por Cennino Cennini no seu Libro dell’Arte, escrito no início do século XV, era apa-
rentemente comum para os pigmentos de cobre (tais como a malaquite e a azurite) como 
forma de diminuir os custos da sua utilização e simultaneamente aumentar o grau de satura-
ção da camada cromática17. A presença de partículas de cobre é corroborada pelas análises 
efetuadas em amostras verdes recolhidas da folhagem e na veste de São Pedro (Fig.11).   

As carnações, à exceção da de S. Pedro, foram obtidas deixando à vista a camada de 
barramento de suporte ou com uma ulterior camada de leite de cal. O mesmo acontece 
no dorso dos animais e no vestuário branco de duas das figuras de camponeses. A repre-
sentação do elefante segue o modus operandi da restante figuração tanto a nível do tra-
çado preparatório como na modulação pictórica. A figura 12 realça os pontos em comum 
com a figura da camponesa. Em ambos, é de notar a tonalidade da camada cromática 
cinzento arroxeada alcançada com cal hidratada, carvão vegetal e partículas vermelhas 
e amarelas à base de ferro. Nos dois casos, a tinta resultante foi espalhada na superfície 
numa fase mais tardia de carbonatação, ou já a seco, fato que poderá ser justificado 
pela dimensão da própria jornada de trabalho (Fig.7).

A paleta cromática é atualmente dominada por tonalidades quentes, na gama dos ama-
relos, vermelhos e castanhos, conseguidas, na sua maioria, com recurso a terras cora-
das, também comummente apelidadas de ocres. Os ocres foram das matérias mais ex-
tensivamente utilizadas em pintura mural desde a pré-história devido à sua abundância 
na crosta terrestre e estabilidade em contacto com a cal. Em microscopia eletrónica, as 
partículas de ocres são facilmente reconhecíveis pelos elementos ferro, silício, potássio 
e alumínio que fazem parte da composição dos seus principais constituintes (óxidos e 
hidróxidos de ferro, quartzo e minerais de argila). No caso em estudo, a natureza argi-
losa é particularmente demarcada no ocre amarelo pelos elevados valores registados de 
alumínio e de silício por MEV-EDX18.  
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Fig.11. Microfotografia no visível de uma secção transversal de cor verde e respetivos mapa de MEV-EDX 
da distribuição elementar do cobre, cálcio, enxofre, carbono e ferro. Em baixo, espectro de µ-FT-IR com 
a indicação de bandas características do gesso e da calcite.
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Para além de ocres, foram identificadas partículas avermelhadas de sulfureto de mer-
cúrio (muito possivelmente cinábrio) em três camadas vermelhas recolhidas na veste de 
São Pedro, na veste de um dos camponeses e numa das rochas junto ao pastor. O mine-
ral cinábrio, ao contrário dos ocres, era um material dispendioso devido à sua menor 
quantidade na crosta terrestre, custos de extração e de importação. Não são conheci-
dos jazigos deste mineral em Portugal, sendo os mais próximos na mina de Almaden, 
em Espanha, que se encontrava em atividade desde a Antiguidade Clássica19. As poucas 
partículas observadas por microscopia ótica parecem revelar um uso comedido deste 
pigmento embora na veste de S. Pedro, e devido ao desgaste das camadas cromáticas, 
não possa ser excluída a hipótese de uma utilização mais extensiva de origem20.O mesmo 
se aplica ao uso de pigmentos verdes. Vestígios de camadas verdes à base de cobre estão 
presentes na veste de São Pedro e na paisagem envolvente, o que indicia uma paleta 
inicial mais rica do que a atual. A única camada marcadamente azul, na saia de uma 
das figuras femininas da figura 7, é um retoque posterior. A ilusão de azul acinzentado 
na saia da figura adjacente é conferida por carvão vegetal e partículas de ocre. Carvão 
vegetal também foi empregue para os repasses finais a preto, tendo este material sido 

Fig. 12 - Macro fotografias no visível e em luz rasante do elefante e de uma das camponesas e respetivas 
secções transversais. Ambos foram feitos com um um leite de cal espesso, ao qual foram adicionados 
negro de carbono e partículas de ocre.  
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misturado com os restantes pigmentos para a obtenção de nuances mais escuras. No que 
toca ao ligante, nas  amostras analisadas por microscopia e por micro-espectroscopia de 
infravermelho (µ-FT-IR) só foi identificado carbonato de cálcio21. 

4. dIAgnóStICo

Tendo em conta que as anomalias identificadas são comuns a todas as campanhas de 
pinturas existentes na ermida, no texto que se segue é feita uma abordagem de conjun-
to para possibilitar o entendimento global do sistema estrutura arquitetónica-pintura-
-ambiente circundante e o modo como se influenciam mutuamente.   

4.1 Estrutura arquitetónica e suporte pictórico

Uma pintura mural pela sua natureza é indissociável da estrutura arquitetónica que lhe 
serve de suporte e de sustentação. Como tal, muitos dos fenómenos de degradação de-
correntes podem ter origem em anomalias construtivas ou instabilidades que daí advém 
por razões intrínsecas ou extrínsecas ao próprio edifício. São Pedro da Ribeira não é ex-
ceção. A ermida está situada na encosta da colina do Paço dos Alcaides sobre um cabeço 
ligeiramente inclinado a poucos metros do rio Almansor e, estruturalmente, é constituí-
da por uma só nave e capela-mor - de planta retangular - às quais estão adossados o cor-
po lateral da sacristia e o da galilé de frontão triangular, acrescentado no século XVIII5.

A poente os alçados da capela-mor e da sacristia encontram-se a paredes meias com uma 
habitação construída no seculo XX. Três contrafortes em alvenaria reforçam o alçado sul 
da ermida cujo assentamento, feito com blocos  de rochas irregulares, é percetível em 
alguns pontos devido à ausência dos rebocos de proteção. No lado oposto, a parede está 
a cerca de 1.30 m abaixo do nível do solo e a poucos metros da atual rede de esgotos.

Tendo em conta a tipologia construtiva da ermida, os materiais constituintes das alvena-
rias não devem diferir dos normalmente empregues à época no sul de Portugal, ou seja, a 
utilização de taipa ou de alvenarias ordinárias22.Tal como no interior, os alçados exteriores 
aparentam ter sido revestidos por rebocos tradicionais de cal área e areia. Devido ao bom 
estado dos revestimentos não foi possível apurar a presença de argamassas à base de cimen-
to, apesar destas serem visíveis em reforços pontuais na parede poente da sacristia (Fig.3). 

A captação e escoamento das águas pluviais são inexistentes. Somente na galilé é per-
cetível uma saída para esse fim. Em dias de chuva intensa, a água escorre pelas paredes 
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infiltrando-se no solo circundante. Esta acaba por ser absorvida pelo pavimento original 
em tijolo de burro que reveste o chão da igreja e pelos materiais porosos constituintes 
das alvenarias e dos rebocos que favorecem o ingresso e a permanência de humidade na 
sua rede porosa. Este fenómeno atinge em particular a parede do alçado situado a norte 
que se encontra parcialmente soterrada (Fig.13).

No interior da ermida, são de realçar entre as anomalias observadas com consequências 
diretas nos suportes pictóricos:

1 A fendilhação vertical ao centro da parede fundeira da capela-mor que percorre lon-
gitudinalmente a abóbada polinervada e o teto abobadado em meio canhão da nave 
(Fig.14 e 15). Em alguns pontos, observam-se desnivelamentos daí decorrentes e, pon-

Fig. 13 - Em cima, vista geral do alçado norte particularmente atingido por humidade ascensional devido 
à infiltração e retenção de água pelas terras encostadas á parede no exterior. Em baixo, pormenor em 
luz rasante da superfície onde se pode observar as perdas de adesão com empolamento das camadas 
cromáticas e a perda de coesão do reboco superficial devida a ação de criptoflorescências.



21 Almansor | Revista de Cultura n.º 2 | 3.ª série   2016

Fig. 14 - Localização e registos fotográficos de fendas e fissuras na estrutura da capela-mor (abóbada e 
parede fundeira).  
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Fig. 15 - Localização das fendas e fissuras presentes na parede fundeira da capela-mor e na parede sul 
da nave ( desenhos Hermínia Santos)

tualmente, lacunas ou fragmentos de pintura em risco de queda. As fendas possuem 
larguras compreendidas entre os 0.05 e 1 cm;

2 Os deslocamentos verticais com cerca de 0.5-1cm decorrentes de fendas verticais e 
tangenciais de profundidade variável (entre 0.5 a 5 cm de profundidade) nos remates 
centrais das nervuras da abóbada da capela-mor Fig.12b);

3 A fendilhação e fissuração (isolada ou formando uma rede de estalados) em vários 
pontos do teto, da parede fundeira da capela-mor e primeiro tramo da nave; parede e 
pilares do alçado sul da nave (Fig. 14 e 15);

4 A perda de adesão, ou seja separação entre os estratos de reboco (ou deste à alvena-
ria) de extensão variável. A sua presença é detetada pelo som oco aquando de um exame 
de toque. Na ausência de lacunas dos rebocos não é possível em muitos pontos estimar 
a sua profundidade. Empolamentos foram detetados em luz rasante nos rebocos das 
paredes laterais da capela-mor mas, em particular, na parede norte da nave gravemente 
afetada pela permanência de humidade na sua estrutura (Fig.13). 

5 A perda de coesão dos rebocos, i.e., pulverulência e desagregação das argamassas por en-
fraquecimento ou perda de ligante. Este fenómeno foi identificado nas lacunas existentes do 



23 Almansor | Revista de Cultura n.º 2 | 3.ª série   2016

suporte pictórico na parede poente da sacristia junto aos remendos feitos com argamassas 
cimentícias, na parede norte da nave e pontualmente nas lacunas existentes nas pinturas 
das paredes laterais da capela-mor, dos nichos e na parede do arco triunfal (Fig.13).

Os danos 1 a 3 aparentam estar diretamente relacionados com movimentos da estrutura 
arquitetónica. É muito provável que estes tenham tido origem em abalos sísmicos que 
historicamente foram registados nesta região embora a tipologia e qualidade da cons-
trução da ermida; o assentamento diferencial das fundações; a morfologia e eventuais 
deslizamentos do terreno a sul podem ter  igualmente contribuído para o gradual agravar 
da situação. O desnivelamento do pavimento com descolamento de alguns dos tijolos na 
metade sul da nave da igreja e a presença de fendas nos rebocos dos pilares do alçado sul 
e na parede da entrada da igreja parecem apontar nessa direção (Fig.15).

Três tirantes de ferro com cerca de 2/3 cm de espessura presentes no corpo da nave para 
reforçar e travar os impulsos horizontais da estrutura não parecem ser eficientes para 
evitar o progressivo abatimento dos arcos de descarga (Fig.15). Até que ponto este fe-
nómeno continua ativo é desconhecido embora se verifique fendilhação nalgumas arga-
massas de restauro, colocadas na década de oitenta na parede fundeira da capela-mor.

O transporte e a permanência de humidade no interior da igreja parecem ser os respon-
sáveis pelas anomalias 4 a 5.  

4.2. Camadas cromáticas

Para além dos danos causados pela instabilidade estrutural, que inevitavelmente aca-
bam por afetar as camadas cromáticas, é de realçar, nas pinturas em estudo, as ano-
malias pela ação de águas infiltradas no estado líquido. Este problema é um dos mais 
comuns em edifícios antigos que incluem na sua constituição materiais muito porosos e 
hidrófilos. Em presença de fendas e de vazios na estrutura, as águas infiltradas por as-
censão capilar e por infiltração criam uma rede de percursos preferenciais na estrutura 
murária, provocando gradualmente a sua alteração23. Não raro, ao longo do seu trajeto 
vão dissolvendo sais solúveis, provenientes do solo, dos elementos constituintes das al-
venarias e elementos da composição das argamassas de reboco até que as condições de 
humidade e temperatura ambientes promovem a precipitação das soluções salinas sob a 
forma de eflorescências e/ou de criptoflorescências24. Ambos os tipos foram identifica-
dos em São Pedro da ribeira (Fig.11,13 e 16).

Eflorescências, sob a forma de crostas carbonatadas duras e aderentes à superfície da 
pintura, são particularmente visíveis nas pinturas do teto abobadado do primeiro tramo 
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da nave. Da sua acumulação, resultou a formação de véus que cobrem parcialmente, ou 
na totalidade, as camadas cromáticas, tendo sido as de cor verde as mais atingidas. É 
de notar que este dano é antigo tendo sido registado fotograficamente na década de se-
tenta aquando da publicação do Inventário Artístico de Portugal (Fig. 16). Infiltrações de 
águas pluviais pela cobertura no passado parecem ter estado na origem deste fenómeno 
que, em princípio, encontra-se estabilizado. 

Por outro lado, a presença e ação de criptoflorescências é evidente na parede norte 
da nave, tendo dado origem às perdas de coesão e de adesão dos rebocos e das cama-

Fig. 16 - Em baixo, vista geral da pintura com as crostas salinas em 1975. Em cima e à direita, vista 
parcial e detalhe da mesma área em Maio de 2012 em luz visível  frontal e luz rasante (foto Inventário 
Artístico1975 e MGil2012) .



25 Almansor | Revista de Cultura n.º 2 | 3.ª série   2016

das cromáticas presentes (Fig.13). Ao contrário das eflorescências, a cristalização neste 
caso ocorre no interior dos elementos (nos poros) ou entre camadas. A ação disruptiva 
deste tipo de formações salinas é induzida pelo aumento e diminuição de volume de sais 
solúveis. A pressão que estes exercem acaba, inevitavelmente com o tempo, por causar 
fatiga e consequente desagregação dos materiais porosos. Na parede fundeira, o fenó-
meno apesar de não ser visualmente percetível poderá estar subjacente ao desgaste e 
destacamento de camadas cromáticas. Resíduos de gesso foram identificados por difra-
ção nas argamassas de suporte (tabela1); por MEV-EDX e por µ-FT-IR, foi corroborada a 
sua presença também na matriz de uma das camadas verdes recolhida na veste de São 
Pedro (Fig.11). 

5. ConSIdERAçõES fInAIS 

A investigação levada a cabo na parede fundeira da ermida de São Pedro da Ribeira per-
mitiu compreender as etapas e materiais empregues na feitura da pintura e assinalar as 
suas principais formas de degradação. De uma forma geral, o pintor parece ter seguido os 
preceitos vigentes para a execução de uma pintura mural a fresco. Contudo, pelo grau de 
desgaste que as camadas cromáticas apresentam na veste do orago e áreas verdes adja-
centes, não pode ser excluída a hipótese de alguns dos pigmentos terem sido estendidos à 
superfície numa fase mais avançada da carbonatação do suporte ou já a seco. Esta questão 
será alvo de um estudo mais aprofundado no futuro próximo. Das análises comparativas 
realizadas entre o elefante e a restante figuração, depreende-se semelhanças a nível do 
traçado e dos materiais pictóricos empregues que apontam para a sua contemporaneidade. 

TAbELA 1 - Resultados da difração de raios-X dos estratos que compõem o suporte pictórico.  

Extrato 1 Extrato 2 Extrato 3 Minerais

x x x calcite

x x x quartzo

x x muscovite

x x albite

x anfibola

x felspato potássico

x x gessso
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notAS

1. Ver Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Évora, Volume 1, Lisboa: Academia Nacional de 
Belas Artes, 1978, pp.366 a 368; Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Évora, Volume 1, Lis-
boa: Academia Nacional de Belas Artes, 1975, est 358; Nelson Santos, ‘Inventário da Pintura Mural 
Religiosa existente no Concelho de Montemor-o-Novo’ In Almansor, nº6, 2ª serie,2007, pag.234-237;  
Vitor Serrão e Luis Urbano Afonso, ‘Os frescos da igreja de Santo Aleixo (1531), uma obra-prima do 
Renascimento Português’ in Almansor, nº4, 2ª Série, 2005, pag 160.

2. Em Janeiro de 1975, o retábulo foi desmontado para restauro no então Instituto José de Figuei-
redo (IJF). Inventário Artístico de Portugal, 1978, pag.367.

3. O ato de caiar foi uma das práticas mais correntes nas paredes exteriores e interiores das edi-
ficações durante o período da Idade Média e daí em diante, sobretudo na região sul de Portugal. 
A abundância geológica de matéria-prima, a facilidade de preparação e de aplicação nas paredes; 
a sua ação caustica desinfetante são algumas das razões apontadas para a utilização da cal. Em 
São Pedro da Ribeira, a presença de, pelo menos, duas camadas de caiação, por cima da moldura 
de parras e abaixo da campanha pictórica de 1612, corrobora a antiguidade e a importância deste 
hábito na região. 

4. Relatório das brigadas de Pintura Mural do IJF (processo A-75, não publicado). Entre 1986 e 1989, 
a pintura da parede fundeira foi alvo de uma intervenção e conservação e restauro que consistiu 
numa limpeza sumária a seco para eliminação de sujidades não aderentes depositadas na superfí-
cie, consolidação pontual do suporte e das camadas cromáticas; colocação de novas argamassas e 
reintegração cromática.  

5. Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Évora, Volume 1, Lisboa: Academia Nacional de belas 
Artes, 1978, pp.366 a 368; Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Évora, Volume 1, Lisboa: 
Academia Nacional de Belas Artes, 1975, est 358.
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6. A determinação da composição mineralógica foi realizada com difração de raios-X em micro frag-
mentos de argamassa desagregada e moída para esse propósito num almofariz de ágata. A análise 
foi feita com  um micro difractometro Bruker AXS-D8 Discover com radiação CuKα e com uma velo-
cidade de varrimento de 0.05 º/s entre 2θ = 5 e 75º difractogramas.O módulo DIFFRAC.EVA (Bruker 
Company) foi empregue para indexar os padrões de difração e para a análise de fases, recorrendo 
à base de dados PDF-2 (International Centre for Diffraction Data). 

7. Para análise material foram recolhidas 33 micro-amostras de camadas cromáticas em áreas ad-
jacentes a lacunas, fissuras e fendas. Para a caracterização das argamassas foram utilizados dois 
fragmentos de pintura destacados que se encontravam na mesa do altar-mor e no chão junto à 
parede fundeira. 
Para a preparação das secções transversais, as micro-amostras foram englobadas de perfil numa 
resina epóxida (Epofix Fix) e, após secagem, polidas com lixas Micro Mesh e SIC_Paper grif 1200. A 
observação em microscopia ótica (MO) foi levada a cabo com um estéreo microscópio Leica M205C 
nas ampliações 10x e 25x e com um microscópio Leica DM2500M nas ampliações 100x e 200x. Em 
ambos os casos, a documentação fotográfica correspondente na gama do visível foi obtida com uma 
câmara digital Leica DFC290HD. 

8. As análises da composição elementar por microscopia eletrónica de varrimento (MEV) com es-
pectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDX) foram efetuadas num equipamento Hitachi 
S-3700N de pressão variável com um detetor XFlash Bruker 5010 SDD. As imagens por eletrões retro-
difundidos (bSE) e os espectros de EDX foram adquiridos com uma pressão de 40 Pa e diferença de 
potencial de 20 kV. Os mapeamentos 2D foram efetuados sob as mesmas condições experimentais. 

9. Entende-se normalmente por barramentos, as massas finas de cal em pasta ou de cal com agre-
gados calcários. No caso em estudo, estamos em presença do primeiro caso embora nalgumas das 
camadas analisadas se tenha observado também partículas muito finas de silício.

10. A função desta camada nesta pintura parece assemelhar ao de uma imprimadura numa pintura 
de cavalete pois a sua presença abaixo de camadas de pintura tem como intento contribuir para a 
luminosidade das mesmas. Só no céu aparece à superfície como fundo branco.

11. Segundo fontes históricas, o suporte de uma pintura mural é normalmente constituído por estra-
tos de reboco, que podem variar em numero e em composição mas cuja granulometria, em geral, 
vai progressivamente diminuindo e a tonalidade aclarando à medida que se aproxima da superfície 
a pintar. Menções a camadas brancas de cal reportam-se sempre a um último estrato de acabamen-
to e nunca a um estrato intermédio entre dois rebocos. Conferir Techniche di Execuzione e material 
Costitutivi. Corso sulla Manutenzione di Dpinti Murale-Mosaici-Stucchi. Dimos parteI,mod1. Roma: 
Istituto Centrale per il restauro, 1978; P.Mora, L.Mora e P.Philippo, Conservation of Wall paintings, 
London:butterworth,1984; Le mortier de chaux. Collection “ Archéologiques” dirigée para Alain 
Ferdière. Paris: editions Errance, 2009; Guido Boticelli, Metodologia di restauro delle pitture mu-
rali, Firenze: Centro Di, quinta edição 2010. 

12. A presença de uma fina camada branca entre dois estratos de reboco já havia sido observada 
na parede fundeira da ermida de Santo Aleixo em Montemor-o-Novo; em fragmentos de pintura 
recolhidos na ermida de São Jordão em Torre de Coelheiros, no concelho de Évora e na ermida de 
Santa Iria, em Serpa. Neste ultimo caso, que foi publicado, também é avançada a hipótese desta se 
tratar de um primeiro revestimento das paredes. Ver Sofia Ferreira e Ana Bravo, ‘As pinturas murais 
da igreja de Santa Iria’ In Boletim da adcr, nº10/11, Setembro 2001, pag.64-72.
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13. O traçado poderia voltar a ser repassado no estrato final de suporte. Neste caso apelida-se de 
desenho preparatório. 

14. Claro que esta necessidade dependia da dimensão da parede e do numero de pintores em 
campo. Uma pintura de pequenas dimensões poderia ser realizada de uma vez só assim como uma 
pintura onde atuassem mais do que um pintor em simultâneo. As jornadas de trabalho ( giornatas 
em italiano) podem ser sinónimo de um dia de trabalho, ou não, consoante os fatores acima men-
cionados e das condições ambientais durante a execução da obra.

15. Para a observação em luz rasante, uma fonte luminosa é colocada tangencialmente à superfície. 
Desta forma, a topografia, textura e irregularidades da superfície são evidenciadas. Em São Pedro 
da Ribeira, a observação e registo fotográfico das superfícies pintadas com luz visível frontal (Vis) 
e rasante (Vis-RAS) foram a base dos exames técnicos e análise material. Para o efeito, foi usada 
uma câmara digital Nikon D3200 24Mpx digital singe lens reflex camera com uma objetiva Nikkor 
18-55mm e um flash externo SB24.

16. Para a realização do painel central, o pintor deve ter recorrido a pelo menos um piso de an-
daime, o que significa que a argamassa poderia ter sido estendida por toda a superfície acedível, 
o que não aconteceu. O trabalhar por pisos de andaime (em italiano por pontatas) era corrente 
em pintura mural e este parece ser o caso. A pontata, quando de grandes dimensões, poderia ser 
subdividida em jornadas de trabalho mais restritas (as giornatas) por forma a garantir que toda a 
pintura fosse executada a fresco. Isto sucedia frequentemente com as figuras que eram alvo de uma 
atenção particular. Nesta pintura isto não se verifica com a representação do orago que foi pintado 
com a paisagem na mesma jornada. 

17. Cennino Cennini, Il Libro dell’arte . Vincenza: Nery Pozza Editore, 3rd Edição, 1992, pag.93

18. Por micro-espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourrier foi identificada cau-
linite em três amostras de ocre amarelo. Caulinite é um silicato hidratado de alumínio de formula 
química Al4Si4O10(OH)8.

Para a análise de espetroscopia de Infravermelho utilizou-se um espectrómetro bruker, modelo 
Tensor 27, na região do infravermelho médio (MIR). O espectrómetro, acoplado ao microscópio 
Hyperion 3000 é controlado pelo software OPUS 7.2, Copyright© Bruker Optik GmbH 2012, possui um 
detetor MCT (Mercury Cadmium Telluride Telureto de Mercúrio e Cádmio) que permite a aquisição 
de espetros em diferentes pontos da amostra.As amostras foram analisadas no modo de transmissão 
utilizando uma objetiva de 15x e uma microcélula de compressão de diamante EX’Press 1.6 mm, 
STJ-0169. Os espetros de IV foram traçados na região de 4000-600 cm-1, com 64 varrimentos e re-
solução espetral de 4 cm-1.

19. J. Gettens, Rutherford, Feller Robert L. and Chase, W.T.1993. “Vermillion and Cinnabar” In 
Artist’s pigments: a handbook of their history and characteristics, Vol2. Ashok Roy, Editor, pp159-182.

20. A veste de São Pedro parece ter sido particularmente atingida por desgaste e por falta de 
adesão de camadas cromáticas, pondo à vista o desenho preparatório. Em principio, este não seria 
percetível, ou pelo menos, de forma tão nítida. Tendo em conta que o emprego de sulfureto de 
mercúrio era normalmente reservado para as áreas mais importantes da pintura, coloca-se a hipó-
tese da sua utilização poder ter sido mais extensiva de origem. Este é uma questão por apurar no 
futuro próximo.
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21. A análise por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourrier foi realizada em 3 
amostras de camadas amarelas e em 2 camadas verdes com perda de coesão. Só numa das amostra 
verde há suspeitas da presença de material orgânico que será em breve despistado com a repetição 
e alargamento da amostragem a outros pontos da pintura. 

22. Expressão geralmente aplicada à alvenaria de pedra e cal. Cf. Fernando Pinto, Paredes de edi-
fícios antigos em Portugal. Lisboa: LNEC, 2000, pag.77.

23. Fernando Henriques, Humidade em paredes. Lisboa: Edição LNEC, 2007.

24. Para se ter uma primeira noção dos parâmetros ambientais, durante quatro dias em Maio de 
2012, os valores de humidade relativa (HR%) e de temperatura (TºC) foram registados na parede 
interior e exterior do alçado sul, tendo sido utilizado para o efeito o termohidrografo digital da 
marca ISOLAB. Os registos obtidos demonstram que ao longo do dia a HR e a T no interior da igreja 
não apresentam variações significativas (HR ronda os 60-79% e a TCº 19 e 21ºC). Diferenças signi-
ficativas foram registadas para com as superfícies exteriores às mesmas horas ( 20 a 30% na HR e 
de 2 a 11 ºC na T). Os registos, apesar de serem em numero insuficiente, podem fornecer algumas 
pistas para os mecanismos de atuação presentes que serão alvo de um estudo mais pormenorizado 
no futuro. Cf.José Miguel Rodrigues Tuna,’ Caracterização in-situ de eflorescências e de outros 
compostos salinos em paramentos’. Dissertação de Metrado em Engenharia Civil, Instituto Superior 
Técnico, Lisboa: Out2011, pp.5-16




