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Introdução
1
 

 
Como tem acontecido com outros temas que temos vindo a tratar, este 

estudo não resulta, no primeiro momento, de um projecto de investigação 
previamente elaborado. É fruto da observação, e consequente recolha de dados, de 
determinadas situações, no decorrer de intervenções de conservação e restauro e de 
visitas de estudo. O que começa por ser um caso interessante de revestimento 
decorativo de um edifício é, no momento seguinte, uma peça de um conjunto muito 
mais vasto, sobre o qual deixamos de poder fazer uma leitura como se fosse um 
fenómeno ocasional. Deste modo, os casos referenciados não correspondem a um 
levantamento exaustivo das situações existentes sendo, no entanto, em número e 
em qualidade das peças recenseadas suficientemente importantes para podermos 
fazer uma análise com um olhar abrangente e estabelecer eventuais relações entre 
os vários aspectos de que se reveste o fenómeno do tratamento de juntas, desde o 
seu refechamento nos paramentos de cantaria, passando pela representação desta 
situação nas pinturas murais coevas e acabando nos revestimentos murais que 
imitam esta situação, para daí inferir, ou não, que se trata de um gosto, que se 
transforma numa “moda” de uma época.  

Este texto é acompanhado, na sua parte final, por um léxico de termos 
técnicos. 

 
 

As juntas nos paramentos de cantaria  
 

De um modo geral os paramentos de uma construção são revestidos por 
uma camada de reboco, cuja função é, em primeiro lugar, de protecção. Associada 
a esta função pode estar também a decorativa recorrendo à cor ou a outras técnicas 
que transformam um revestimento tradicional numa peça de grande valor 
decorativo. Existem, no entanto, determinadas construções que não precisam, ou 
nas quais não é habitual a existência de um revestimento de protecção, sendo 
constituídas por um aparelho de cantaria, predominantemente de granito ou 
calcário, conforme a região. Nestes aparelhos é dispensável o habitual revestimento 
de protecção e regularização da superfície uma vez que as características físicas 
dos elementos constituintes da estrutura - grande espessura, superfícies planas, 
justaposição das peças e ausência de outros materiais mais porosos (argamassas de 

                                                 
1 No âmbito dos seminários de acompanhamento do doutoramento que estamos a desenvolver, demos 
a conhecer os dados até então recolhidos sobre este assunto ao Professor Fernando Grilo com quem os 
discutimos demoradamente. Algumas das conclusões agora apresentadas resultam exactamente do 
debate e das conversas que aí desenvolvemos, pelo que lhe agradecemos a disponibilidade e o 
interesse pelo assunto. Agradecemos também aos colegas Alice N. Alves e Ricardo da Silva pela 
participação nas discussões e pelas imagens e informações cedidas.  
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assentamento dos blocos) - fazem com que sejam estruturas resistentes, de perfeito 
acabamento e homogéneas, em termos de comportamento e aspecto visual, em toda 
a sua extensão. 

No entanto, as juntas das pedras são as zonas sensíveis desta estrutura, por 
onde a água pode migrar para o interior do edifício. Pode resolver-se esta questão 
vedando a parte exterior da parede com uma argamassa com inertes de grão muito 
fino e bastante coesa ou interpondo entre os blocos uma fina lâmina de xisto que, 
com o peso dos blocos, é esmagada vedando o paramento e evitando a entrada de 
água pelas juntas, como era habitual fazer-se em algumas zonas do Distrito de 
Viseu. Dificilmente nos aperceberemos deste último modo de resolver o assunto, 
uma vez que as lâminas de xisto são bastante finas e ficam escondidas entre os 
blocos de pedra. Já em relação à situação anterior, encontramos vários casos de 
refechamento de juntas com massas finas e claras que além da função de 
isolamento da junta denotam, também, uma preocupação estética. 

Não sendo uma pesquisa exaustiva em todo o território nacional, o número 
de casos inventariados pode parecer demasiado pequeno para que, a partir dele, se 
possa generalizar e tirar conclusões em relação ao modo de tratar as juntas de um 
paramento exterior e sobretudo inferir que este modo de o fazer corresponde a uma 
preocupação estética. De qualquer modo, essa pesquisa exaustiva não faria 
aumentar significativamente o número de casos pois estamos a falar de paramentos 
exteriores sujeitos a vários tipos de erosão e danos decorrentes de intervenções de 
manutenção do edifício sem qualquer preocupação de conservar essa expressão 
resultante de uma certa maneira de refechar as juntas. 

Este modo de tratar as juntas de um paramento deve ter acompanhado a 
construção dos primeiros edifícios românicos e ter-se-á feito, continuadamente, até 
aos nossos dias com diferentes expressões e utilização de novos materiais como o 
cimento portland, como se pode observar na Torre do Palácio dos Duques de 
Cadaval em Évora. Na face da torre mais resguardada dos agentes atmosféricos 
vamos encontrar uma massa branca de inertes finos a refechar as juntas enquanto 
que nas outras faces o fecho das juntas é feito com massas de cimento. Temos, 
portanto, o mesmo tipo de tratamento mas com expressões diferentes devido ao uso 
de materiais diferentes. Contudo, vamos focar a nossa atenção naquelas que 
consideramos serem as situações mais antigas.  

Na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe de Mouçós os seus paramentos 
exteriores têm as juntas tomadas num plano superior ao da pedra (Figs. 1 e 2). A 
execução e acabamento são bastante cuidados percebendo-se que o plano das 
massas das juntas define, com as suas linhas, outro plano paralelo ao plano da 
pedra, assim como se percebe a preocupação de marcar com o máximo de 
perfeição possível, os rectângulos correspondentes a cada uma das pedras. Todo o 
paramento sul da igreja se encontra tratado deste modo, enquanto que nos restantes 
alçados esta situação é somente remanescente, devendo-se esta diferença entre os 
vários paramentos, à menor exposição do paramento Sul aos agentes erosivos. 
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           Figs. 1 e 2 – Paramentos exteriores da Igreja de Nª Sª de Guadalupe de Mouçós, Vila Real. 

 
Vamos encontrar o mesmo tipo de tratamento dos paramentos exteriores, 

as juntas refechadas num plano superior, noutras igrejas do Norte de Portugal de 
construção anterior ao séc. XV, como nas igrejas de Nossa Senhora do Monte e 
Santa Eufémia de Duas Igrejas e na igreja Matriz de Longroiva, havendo nesta 
última apenas um pequeno vestígio desta situação. Mas este gosto ultrapassa o 
âmbito regional, como podemos comprovar com o tipo de tratamento das juntas 
dos paramentos exteriores da Sé do Funchal onde, apesar de não ser evidente a 
diferenciação de planos entre a pedra e as massa das juntas, a utilização de massas 
brancas num aparelho de cor bastante escura, só pode ter a função de realçar a 
estereotomia da pedra.  

Olhemos agora para o interior dos edifícios. Que se passa no que diz 
respeito ao tratamento das juntas? Seria de esperar que, estando o problema das 
eventuais infiltrações de humidade resolvido pelo refechamento das juntas pelo 
exterior, os paramentos interiores não apresentassem qualquer tratamento especial 
das juntas podendo pensar-se que estas não seriam fechadas ou então que as massas 
continuariam o plano da pedra. Contudo, nem sempre é assim, ou não terá sido 
nunca assim. Vamos encontrar algumas situações em interiores de igrejas onde o 
tratamento das juntas denota uma preocupação estética e de marcação evidente da 
estereotomia da pedra. Vejamos o caso da igreja de Santa Leocádia de Santa 
Leocádia (Figs. 3, 4 e 5). Tendo em conta a sua situação periférica, pois fica 
situada numa pequena aldeia quase deserta do concelho de Chaves, as intervenções 
na igreja ao longo dos tempos, quer de manutenção quer de modernização, foram 
poucas, tendo a igreja chegado até hoje com uma importante informação 
estratificada. Como todas as igrejas românicas, foi equipada com retábulos de talha 
no século XVIII, que esconderam pinturas murais que se encontravam nos locais 
onde foram colocados. As zonas das paredes que não foram ocupadas pelos altares 
foram caiadas havendo, nesta igreja, um conjunto de pinturas murais que estiveram 
escondidas por camadas de cal ou por retábulos de talha. Temos, assim, outra 
campanha de “decoração” anterior à colocação dos retábulos e às caiações e que 
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podemos situar entre os anos onze e treze do século XVI, tendo em conta a 
informação contida na legenda da pintura que identifica o encomendante2. Mas esta 
estratificação de intervenções “decorativas” não fica por aqui. Por debaixo das 
camadas de cal aplicadas directamente sobre o paramento e do reboco da pintura a 
fresco encontramos todo o reticulado das massas de refechamento das juntas 
aplicadas num plano superior ao da parede. É de tal maneira expressiva esta 
marcação das juntas da pedra, que o reboco correspondente ao fresco, por ser 
bastante fino, se encontra ondulado devido à espessura da massa aplicada nas 
juntas. Esta situação ocorre em toda a extensão das paredes da nave, com excepção 
do terço Poente que corresponde a um acrescento, ou reconstrução da igreja após o 
terramoto de 1755. 

 
 

        
 
Figs. 3, 4 e 5. Paramentos interiores da Igreja de Stª Leocádia de Santa Leocádia, Chaves. Na 
primeira imagem o paramento está coberto com cal, na segunda tem a pedra à vista e na última o 
paramento está coberto por um reboco de fresco fotografado com luz rasante.  
 

A conjugação destes factos permite-nos tirar algumas conclusões. Em 
primeiro lugar que este modo de tratar as juntas – refechadas num plano superior 
ao da pedra – não corresponde a uma solução funcional mas decorativa e de 
preocupação de reforçar a leitura da estereotomia do paramento; em segundo lugar 
que era uma prática corrente nos séculos XV e XVI, tendo em conta a data das 
pinturas que estão sobrepostas às massas das juntas e que já não se fazia no século 
XVIII, uma vez que a parte reconstruída nesta data já não apresenta essa solução.  

Enquanto que em relação aos paramentos exteriores encontramos poucos 
exemplos deste modo de tratar as juntas, devendo mesmo admitir-se que possam 
não corresponder a situações originais, o que não invalida a sua importância pois 

                                                 
2 SERRÃO, Vítor, “O bispo D. Fernando de Meneses Coutinho, um mecenas do Renascimento na 
diocese de Lamego”, Actas do Congresso Propaganda & Poder, Edições Colibri, Lisboa, 2001, pp. 
259-283. 
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correspondem, provavelmente, a casos de manutenção de uma solução e gosto 
decorativo, no interior das igrejas encontrámos um maior número de exemplos. De 
uma maneira geral são situações que correspondem à conservação das massas das 
juntas por debaixo de rebocos de pinturas a fresco, portanto, já só em parte das 
paredes, onde ainda existem pinturas, todas da primeira metade do século XVI. 
Parece-nos, pois, que este modo de tratar as juntas da pedra nos paramentos 
exteriores corresponde a uma preocupação funcional, de isolamento das paredes 
acompanhada de uma valorização estética do paramento por meio de um reforço de 
leitura da estereotomia das pedras. Simultaneamente, este aspecto decorativo é 
transposto para o interior dos edifícios por uma questão de gosto e não de 
funcionalidade.  
 
 
A representação dos paramentos exteriores na pintura mural e de cavalete 

coeva 

 
Este modo de tratar as juntas da pedra ultrapassou o âmbito local de o fazer 

de tal modo que a valência estética se sobrepôs à funcional, impondo-se como 
gosto de uma época e chegando mais longe que o facto em si mesmo, a partir do 
momento em que na pintura mural coeva os paramentos são representados com 
esse modo de tratar as juntas.  

Chegamos a esta conclusão pela observação das poucas pinturas da 
primeira metade do século XVI, onde, de algum modo, estão representados 
paramentos de cantaria. Na maioria dos casos esses paramentos servem de segundo 
plano das composições ou então são representados em apontamentos 
arquitectónicos numa paisagem como na Ermida de Santo Aleixo em Montemor-o-
Novo3. Na igreja Matriz de Sarzeda (Fig. 6) a importância do paramento é maior 
pois num vão desse paramento está uma figura debruçada. Pode ainda observar-se 
outro tipo de representação do paramento como na igreja de S. Francisco de 
Bragança (Fig. 7) onde, numa fresta da cabeceira, existe um revestimento pintado, 
com intenções ilusionistas, a imitar a estereotomia da pedra. No entanto, é 
semelhante em todas as situações a maneira de representar as juntas da pedra – com 
dois traços paralelos sendo um preto e outro branco. Este modo de representar as 
juntas significa que o traço preto é uma linha de sombra, enquanto que o branco 
será uma zona de luz. Isto só pode acontecer quando um elemento projecta sombra 
sobre outro, o que significa que a superfície das juntas estará num plano mais 
próximo do observador que o plano da pedra. 

                                                 
3 Pintura datada de 1531. SERRÂO, Vítor e AFONSO, Luís Urbano, “Os frescos da igreja de Santo 
Aleixo (1531), uma obra prima do Renascimento português”, Almansor, nº 4, 2ª Série, 2005, pp. 149-
166. 
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Em duas pinturas sobre tábua do Museu Nacional de Arte Antiga, A 
Virgem Visitando Santa Isabel do Mestre do Retábulo de S. Bento e a Anunciação4 
de Mestre Desconhecido, encontrámos também o mesmo tipo de tratamento das 
juntas em paramentos de cantaria, nitidamente representadas num plano superior ao 
da pedra (Figs. 8 e 9). O caso destas representações é bastante importante porque 
nos dá conta de duas situações em interiores de edifícios denotando uma situação 
associada mais à questão do gosto que à funcional. 

Mas não ficam por aqui, os casos deste tipo de representação da 
estereotomia na pintura de cavalete, como temos vindo a analisar. Em Espanha, no 
Mosteiro de Santa Maria de Ferreira de Pantón (Lugo)5, numa tábua atribuída ao 
Mestre de Pousada estão representadas Santa Lucía e Santa Escolástica (Fig. 10) 
numa arcada onde as juntas dos paramentos e da coluna estão tratadas num plano 
superior ao da pedra. 

Parece-nos que este modo de representar as juntas na pintura, do mesmo 
modo em locais distantes e contextos diferenciados, só pode ter acontecido devido 
à existência de um referente visual, que seria, naturalmente, o próprio paramento 
da igreja com a exaltação da estereotomia através do tratamento das juntas.  

 

                  
 
Fig. 6 – Pintura a fresco na parede fundeira da 
capela-mor da igreja Matriz de Sarzeda, 
Sernancelhe.  

 
Fig. 7 – Fresta com pintura a imitar um 
paramento de cantaria na cabeceira da igreja de 
S. Francisco de Bragança.  

                                                 
4 Invº 36. 
5 GARCÍA IGLESIAS, José Manuel, La Pintura Manierista en Galicia, Fundación Pedro Barrié de 
La Maza, La Coruña, 1986, pp. 167 
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Figs. 8 e 9 – Pormenores das pinturas do MNAA A Virgem Visitando Santa Isabel do Mestre do 
Retábulo de S. Bento e a Anunciação de Mestre Desconhecido, respectivamente, onde se podem 
observar o tratamento das juntas num plano superior ao da pedra. 
 
 

 
 
Fig. 10 - Santa Lucía e Santa Escolástica. Tábua atribuída ao Mestre de Pousada do Mosteiro de 
Santa Maria de Ferreira de Pantón, Lugo, Espanha (GARCIA IGLÉSIAS, 1986, pp. 167). 
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Os revestimentos de imitação da estereotomia da pedra 
 

Tendo em conta que este modo de tratar as juntas só ocorre em edifícios 
com determinadas características, nomeadamente com um tipo de aparelho que do 
ponto de vista morfológico é, ou está muito próximo da cantaria, utilizando, 
portanto, blocos de pedra de tamanho regular e formando estruturas autoportantes 
de fiadas regulares e que este estudo abrange um período que vai até finais do 
século XVI, a maioria dos edifícios referenciados situa-se na região norte de 
Portugal, sendo constituída em grande parte por edifícios religiosos românicos ou 
de transição para o gótico. Mas este gosto, ou dizendo de outro modo, esta moda 
decorativa não se confinou aos edifícios com as características que acabámos de 
referir.  

À medida que caminhamos para o Sul do país, esta tipologia de construção 
é menos frequente e muitas vezes aparece somente em parte do edifício, 
coexistindo com outros processos construtivos como a alvenaria ordinária. Mas 
estas condições não foram impeditivas de que também estes edifícios 
apresentassem uma leitura dos seus paramentos semelhante, isto é, uma valorização 
da estereotomia da pedra através de tratamento cuidado das juntas. A solução 
encontrada foi a aplicação de revestimentos que imitassem esta situação. 

De uma maneira geral a técnica de imitação da pedra faz-se por subtracção, 
do seguinte modo: a argamassa é aplicada no paramento, bem apertada de modo a 
deixar a superfície lisa e esbranquiçada pelo leite de cal que aflora à superfície. É 
então marcada e estereotomia do aparelho, isto é, marcam-se, por incisão, os blocos 
de pedra e respectivas juntas de determinada espessura e retira-se, por raspagem, 
uma fina camada  desta argamassa, das zonas correspondentes aos blocos de pedra. 
Usa-se habitualmente uma areia de grão médio e escura de modo a obter-se uma 
textura semelhante à da pedra bujardada. O resultado final, em termos de leitura, é 
muito semelhante ao do objecto que pretende imitar: uma massa fina e clara nas 
juntas, num plano superior ao plano do reboco raspado (pedra) de tom mais escuro 
criando assim um jogo de contrastes cromáticos e de diferenças de planos.  
 Se é verdade que este modo de revestir os paramentos, imitando a 
estereotomia da pedra, é consequência de uma vontade de recrear essa situação 
quando o aparelho do edifício é pobre, isto é, quando não se recorre ao uso de 
materiais pétreos de corte e tamanho regular, de modo que a leitura aparente 
corresponda a um modelo de construção erudito de referentes clássicos, podem 
observar-se algumas situações que, quanto a nós, correspondem a outras 
preocupações. Vejamos o caso de um revestimento na Sé de Évora. 
 Na face exterior da parede de um anexo (Figs. 11 e 12), por cima de um 
aparelho de granito de blocos regulares, existem ainda alguns fragmentos de reboco 
de imitação e realce da estereotomia da pedra. Muito mais que qualquer razão de 
funcionalidade ou outras que enunciámos anteriormente para a existência de 
revestimentos de imitação de pedra, parece-nos que, em determinado momento, já 
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não é aquilo que se imita que é importante, mas a capacidade de imitar, em si 
mesma, independentemente do suporte ser ou não um aparelho regular. De outro 
modo não se justificaria esta situação. Neste caso, o gosto pelos revestimentos de 
imitação expressa-se em construções anteriores a esta moda, tomando o aspecto de 
placagem de um paramento.  
 

                          
 
Figs. 11 e 12 – Anexo do lado Norte da cabeceira da Sé de Évora. Pode observar-se um paramento 
de granito e um revestimento de imitação e realce deste paramento. 

 
No entanto, vamos encontrar outras construções onde o programa 

decorativo é coevo da construção, como é o caso de um pequeno templo de planta 
circular localizado nos terrenos conhecidos pela «horta» do Paço Ducal de Vila 
Viçosa. 
 Tendo servido de arrecadação e abandonado até finais de 2002 (Fig. 13), 
altura em que foi restaurado, esta pequena construção escondia, sob camadas de cal 
que cobriam os seus alçados (Fig. 14), um verdadeiro tesouro no que diz respeito à 
qualidade da decoração. O alçado interior do templo está integralmente revestido 
por um reboco de imitação da estereotomia da pedra, e por um pequeno altar 
escavado na parede rematado na parte superior por uma vieira e dois querubins, 
tudo executado com argamassas modeladas (Figs. 16 e 17). O óculo tem uma 
moldura esgrafitada com fundo vermelho e a cúpula esférica está dividida em oito 
gomos por falsas nervuras, com duas ordens de registos, e decorada com esgrafitos 
de fundo preto (Fig. 15). No primeiro registo a partir do centro observam-se putti 
com os instrumentos da paixão e no outro tondi com figuras. Estamos perante um 
conjunto decorativo de grande erudição e de gosto requintado, certamente 
encomenda da Casa de Bragança. 

A importância deste exemplo prende-se, não só com o valor da peça, mas 
também com o significado de tal encomenda. Sendo um edifício totalmente 
construído com materiais pobres (alvenaria, ou eventualmente taipa, revestida de 
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reboco) e vindo a encomenda de onde veio, não seria por falta de recursos 
financeiros ou escassez de materiais (estamos na terra do mármore) que não é 
usada a pedra que o reboco imita, mas sim porque seria moda, naquele momento, 
fazer daquela maneira. Sendo um edifício construído na primeira metade do século 
XVI, e tendo chegado até hoje relativamente bem conservado sob as camadas de 
cal aplicadas nas paredes, com excepção da decoração da cúpula que sofreu danos 
devido a infiltrações pela cobertura, estamos perante o paradigma do gosto desta 
época. A importância desta construção, como já referimos, é maior porque nos dá 
um referencial de erudição de gosto de uma época, em que a utilização de 
determinados materiais e técnicas, considerados pobres, é determinado pelo gosto e 
não por qualquer outro factor.  
 

                   
 

        
 
        Figs. 13, 14, 15, 16 e 17 – Templo de planta circular na Horta do Paço Ducal de Vila Viçosa. 
 
 Não podemos deixar de referir outro exemplo, particularmente importante, 
no que diz respeito a este assunto. Trata-se da igreja rural de Santo Aleixo no 
concelho de Montemor-o-Novo, actualmente em ruínas. Pode observar-se na 
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parede fundeira da capela-mor uma pintura mural datada de 15316, bastante 
danificada por vários tipos de vandalismo, representando cenas da vida de Santo 
Aleixo. Cremos que entre a construção do edifício e a execução da pintura 
passaram alguns anos, isto é, que a campanha pictórica não se sucede 
imediatamente à construção do edifício e seus acabamentos. Este facto é fácil de 
verificar porque, por debaixo da camada de reboco de suporte da pintura, não 
existe uma camada anterior preparatória, executada  expressamente com essa 
finalidade como é normal e seria de esperar neste caso, uma vez que se trata de 
uma pintura a fresco, de excelente qualidade técnica, feita por quem sabia do 
ofício. Observa-se, sim, outra camada de reboco, caiada e picada onde, até há 
alguns anos, se podia observar o esboço preparatório da composição que aí existiu7 
(Figs. 18 e 19). O facto deste reboco estar picado, significa que esta camada não foi 
pensada como camada preparatória, mas como camada final bem alisada e caiada. 
Só quando há necessidade de preparar a parede para a pintura (criar uma superfície 
suficientemente rugosa que permita uma boa aderência da camada seguinte) se 
procede à sua picagem.  
 

     
 
Figs 18 e 19 – Igreja de Santo Aleixo de Montemor-o-Novo. Parede fundeira da capela-mor com 
desenho preparatório da pintura que vemos na imagem da direita e já desaparecida. 

 
No entanto, isto não significa que entre o acabamento do edifício e a 

execução da pintura não houvesse uma preocupação no que diz respeito à 
decoração da igreja, ou mais precisamente que ela não tenha existido. 

                                                 
6 SERRÂO, Vítor e AFONSO, Luís Urbano, “Os frescos da igreja de Santo Aleixo (1531), uma obra 
prima do Renascimento português”, Almansor, nº 4, 2ª Série, 2005, pp. 149-166.    
7 Estas observações de camadas subjacentes e desenhos só são possíveis porque o painel central da 
composição, apesar de ser um reboco, foi roubado há já alguns anos, tendo ficado visível a camada 
subjacente.  



 12 

Quando observamos os panos da abóbada de combados nota-se, por 
debaixo das camadas de cal que foram perdendo a sua opacidade, a existência de 
segmentos bem definidos e brancos que correspondem ao fingimento das juntas das 
pedras destes panos de abóbada (Fig. 21). Vê-se também que este fingimento de 
blocos de pedra e respectivas juntas se estende às próprias nervuras, sendo também 
falsas nervuras construídas com tijolos com a forma do perfil da nervura e placados 
após a construção da abóbada, portanto sem funções estruturais mas tão só 
decorativas (Fig. 20). Mas não se fica por aqui este gosto pela imitação. É ainda 
visível no exterior do edifício, no cunhal Sul do alçado principal, um revestimento 
que imita os blocos de pedra que alternam o seu maior comprimento para a fachada 
principal e fachada lateral, como é habitual fazer-se para travar e reforçar aquele 
ponto do edifício, sujeito a maiores esforços (Figs. 22 a 24).   
 

             
   

           
 
Figs. 20, 21, 22, 23 e 24 – Igreja de Santo Aleixo de Montemor-o-Novo. Nas duas primeiras imagens 
pode observar-se a abóbada de combados e os panos da abóbada com a imitação da estereotomia da 
pedra. Nas restantes imagens observa-se um cunhal do edifício e pormenores onde se observa a um 
reboco de fingimento de pedras. 
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Como vemos, neste edifício existe um programa decorativo coerente, de 
imitação de uma arquitectura erudita (abóbadas de combados, panos de abóbada de 
silhares de pedra, cunhais de pedra), correspondente ao gosto da época, onde não 
está prevista, num primeiro momento a pintura mural.  

Se em relação ao exemplo apresentado de Vila Viçosa nada se pode 
concluir quanto ao que podemos chamar «cronologia de gostos» e respectiva 
estratificação de camadas, uma vez que não existe sobreposição de decorações, em 
relação a Santo Aleixo é evidente que a pintura mural, enquanto gosto, sucede à 
imitação da estereotomia da pedra. Não podemos generalizar a partir de um único 
exemplo, nem talvez o devamos fazer a partir do número de casos desta situação 
que referenciámos. No entanto, cremos que, ainda que não tenha correspondido a 
uma «moda» que atravessou horizontalmente um determinado período, a sua 
importância ultrapassou largamente o que poderíamos considerar, numa primeira 
análise, um recurso técnico, para transformar uma arquitectura pobre em 
arquitectura erudita, tratando-se, de facto, de uma questão de gosto. 
 
 
Outros casos referenciados 
 

No que diz respeito ao tratamento das juntas no exterior dos paramentos de 
cantaria, além dos casos referidos vamos encontrar a mesma situação na Sé de 
Elvas, nas Casas Pintadas de Vasco da Gama e nas igrejas da Graça, dos Lóios, da 
Misericórdia e de Santiago, Sé e Palácio dos Duques de Cadaval em Évora e 
Convento de Nossa Senhora da Saudação em Montemor-o-Novo. Quanto ao 
tratamento no interior do edifício, além do caso da igreja de Santa Leocádia, 
podemos encontrar a mesma situação nas igrejas de S. Pedro de Abragão, Matriz 
do Alvito, S. Francisco de Bragança, Salvador de Freixo de Baixo (Boletim da 
DGEMN nº 92, Fig. 31), Sé de Idanha-a-Velha, S. Pedro de Lourosa (Boletim da 
DGEMN nº 55, Fig. 39), S. Nicolau de Marco de Canavezes, S. Paio de Midões, 
Santa Cristina de Serzedelo, Nossa Senhora da Fresta de Trancoso (Boletim da 
DGEMN nº 72, Fig. 36), S. Salvador de Travanca (Boletim da DGEMN nº 15, Fig. 
34), Santa Marinha de Vila Marim, S. Brás de Vila Real e Átrio da Sacristia do 
Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. 

Também os casos apresentados de representação de paramentos exteriores 
na pintura mural e de cavalete da mesma época não são únicos. Podem observar-se 
situações semelhantes nas igrejas de Santiago de Belmonte, Santa Eufémia de Duas 
Igrejas, Matriz de Ranhados, Paroquial de Souto de Lafões e Santa Leocádia. 
 Por fim, quanto aos revestimentos de imitação da estereotomia da pedra 
encontrámo-los, também, nos seguintes locais: Sé de Elvas (Fig. 28), Casas 
Pintadas de Vasco da Gama, Palácio dos Condes de Basto, Palácio dos Duques de 
Cadaval, R. Conde da Serra de Tourega, casa na R. Vasco da Gama, Igreja de S. 
Tiago e convento do Bom Jesus de Valverde em Évora, casa particular em Graça 
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do Divor, Capela de Santa Luzia em Pedrógão do Alentejo, Ermida de Santa Clara 
na Vidigueira, Ermida de S. Neutel  em Vila Nova de Baronia e Palácio da Vila em 
Sintra. Enquanto que nestes casos não existem outras decorações que se 
sobreponham aos revestimentos de imitação, na Ermida de Nª Sª do Socorro do 
Carvalhal, Quinta em Vila Verde dos Francos (Fig. 25), Capela da Ajuda em Elvas, 
Igreja de S. Francisco de Évora (Fig. 27), Ermida de S. Pedro em Viana do 
Alentejo (Fig. 26), Ermida de S. Neutel em Vila Nova de Baronia, Ermida de S. 
Faraústo em Oriola, Igreja de S. Jordão em Torre de Coelheiros e Ermida de S. 
Brás em Portel vamos encontrar outra camada decorativa sobre a reboco de 
imitação sendo, em todos os casos, uma camada de reboco que corresponde a uma 
decoração de pintura a fresco, com excepção do caso da Quinta em Vila Verde dos 
Francos, onde a pintura é executada directamente, a seco, sobre o revestimento de 
imitação. Curiosamente, na Igreja de S. Francisco em Évora, o revestimento 
sobreposto é também uma imitação de estereotomia, mas mais recente. Trata-se de 
um revestimento de estuque com fingidos de mármore. 
                 

     
 

                  
 
Figs. 25, 26, 27 e 28 – Revestimentos de imitação da estereotomia da pedra na Quinta em Vila Verde 
dos Francos, Ermida de S. Pedro em Viana do Alentejo, igreja de S. Francisco em Évora e Sé de 
Elvas, respectivamente. 
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Conclusões 
 

Tratando-se de uma primeira abordagem sobre o assunto, as eventuais 
conclusões a que possamos chegar, mais não são que pistas de trabalho que 
queremos dar a conhecer e partilhar com outros estudiosos.  

Como já referimos anteriormente, o número de casos recenseados é 
relativamente escasso quando referido a todo o território do país, mas 
suficientemente disperso e significativo para o entendermos como um fenómeno 
que ultrapassa o âmbito local e sobre o qual devemos fazer uma leitura o mais 
abrangente possível e relacionar entre si as várias expressões de que se reveste o 
tratamento das juntas. 

À falta de referências em tratados e de estudos sobre o assunto, parece-nos 
que temos que procurar a sua origem nas construções mais antigas e que 
mantenham ainda vestígios ou parte da sua estrutura original, o que nos remete 
para os edifícios românicos e de transição para o gótico. Naturalmente, serão muito 
pouco os que não foram profundamente alterados, sobretudo em termos de leitura 
de conjunto do edifício, devido à aplicação sucessiva de camadas de tintas e 
rebocos e sua remoção. Este pôr e tirar de camadas no exterior do edifício, 
associado à acção dos agentes erosivos, faz com que, de um modo geral, fiquem 
sobre a superfície apenas vestígios da última intervenção, sem que haja uma 
estratificação dos materiais das intervenções anteriores sobre a superfície e 
respectiva informação. Temos, assim, uma informação muito escassa no que diz 
respeito ao tratamento exterior de um edifício.  

No entanto, o cruzamento dos dados existentes permite-nos tirar algumas 
conclusões. Assim, cremos que o acabamento exterior de determinado tipo de 
construção no Norte de Portugal, a que vulgarmente se chama rústica, em que nos 
paramentos de pedra irregular, as juntas, depois de fechadas, são pintadas de 
branco, corresponde, provavelmente, a uma memória intemporal e a uma 
reinterpretação popular do assunto, sobretudo ao nível dos contrastes cromáticos. 
Outra fonte de recolha de dados possível é o conjunto dos boletins e arquivos da 
DGEMN8 onde nas imagens de antes da intervenção se podem observar, nalguns 
casos, as juntas tratadas num plano superior ao da pedra. Nos casos das 
intervenções levadas a cabo por esta instituição desde os anos trinta aos anos 
cinquenta, as fontes de informação são, efectivamente, os documentos fotográficos 
e não o próprio edifício uma vez que muitas vezes as paredes eram desmontadas e 
este tipo de acabamento das juntas era suprimido. E temos, por fim, as situações 
remanescentes de tratamento das juntas num plano superior ao da pedra que, ainda 
que não sejam as massas originais, poderão ser situações de manutenção do 
edifício conservando a mesma expressão visual ou de recuperação desta solução 
num momento posterior. 

                                                 
8 Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
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Simultaneamente, devemos olhar também para os paramentos interiores 
onde podemos obter melhor informação, uma vez que aqui as massas das juntas 
exercem prioritariamente um papel decorativo e não funcional, como já referimos 
anteriormente, e estarão mais bem conservadas. Pelos casos que registámos, 
sobretudo aqueles onde a expressão original se conservou por debaixo de rebocos 
pintados a fresco, datáveis com uma pequena margem de erro, podemos concluir 
que as pinturas murais não foram, de um modo geral, a primeira decoração das 
igrejas, uma vez que a existência deste tipo de tratamento dos paramentos denota 
preocupações decorativas. Este facto talvez possa explicar a não existência de 
pintura mural a fresco de expressão românica, como já tínhamos constatado e 
referenciado em trabalho anterior9.  

Tendo em conta que a melhor informação sobre este assunto, é a obtida 
através da observação e análise dos elementos daquela época que chegaram até 
nós, não podemos deixar de lado as pinturas coevas sendo sobretudo nas pinturas 
murais, que vamos encontrar alguns dados relevantes. Apesar do pequeno número 
de pinturas com essa situação, quando existe uma representação de paramentos de 
cantaria, seja de muralhas ou de edifícios, as juntas aparecem representadas como 
se estivessem tomadas num plano superior ao plano da pedra. Ainda que não seja 
por uma questão de moda que as juntas são representadas deste modo, tanto mais 
que a última moda seria a da pintura mural que veio substituir a marcação da 
estereotomia da pedra é, seguramente, porque o modelo representado apresenta 
esse aspecto tornando-se a pintura um precioso documento informativo do estado 
da questão.  

O último aspecto deste modo de tratar as juntas da pedra é a sua imitação 
através da aplicação de um revestimento. Como vimos pelos casos apresentados 
anteriormente, não é a falta de materiais ou de recursos financeiros que origina tal 
situação. Quando sobre um paramento de cantaria regular de granito se aplica um 
revestimento a imitar essa situação, como no caso da Sé de Évora, é evidente que o 
fenómeno se transformou numa moda em que já não é o objecto representado que é 
importante, mas a própria capacidade de imitar. Era a demonstração de um gosto 
ligado ao conhecimento de uma arquitectura erudita onde, tanto ou mais importante 
que a sua construção, era a sua imitação.  

Estas três situações – refechamento das juntas de um paramento de cantaria 
num plano superior ao plano da pedra, representação desta situação na pintura 
mural da mesma época e sua imitação através da aplicação de um revestimento – 
devem ser vistas como três aspectos diferentes do mesmo fenómeno: gosto pela 
exaltação de uma arquitectura erudita através do reforço visual da sua estereotomia 
transformando-se numa moda que recorre à sua imitação através da aplicação de 
um revestimento. Apesar de não haver dados que nos possam indicar datas precisas 

                                                 
9 CAETANO, Joaquim Inácio, O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e XVI, Ed. 
Aparição, Lisboa, 2001, pp. 77-82. 
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sobre desde quando se tratavam os paramentos deste modo, sabemos, pela data de 
algumas pinturas que cobrem paramentos assim tratados, que no princípio do 
século XVI seria prática comum, sendo provável que este tipo de tratamento 
tivesse acompanhado a construção dos edifícios. A partir dessa data terá dado lugar 
à pintura como elemento decorativo. 

È difícil identificar um ponto de difusão, temporal e espacial, para este 
modo de tratar, visualmente, a arquitectura. No entanto não o podemos ver como 
um fenómeno especificamente português pois, e salientando uma vez mais que 
estes resultados não são fruto de uma pesquisa exaustiva sobre o assunto, na Galiza 
podemos encontrar exemplos de tratamento de juntas num plano superior ao da 
pedra como na igreja de Santa Maria de Cambre (Corunha), assim como em Itália 
onde o tratamento das fachadas era alvo de grandes preocupações e cuidados, 
podemos encontrar casos como o de uma sobreposição de revestimentos de 
imitação da estereotomia da pedra como no Claustro do Convento de Santa Maria 
Nova em Roma10 (Fig. 29). Parece-nos que mais importante que encontrar 
respostas definitivas para estas questões, é reflectir sobre este assunto e tentar 
perceber como é que estas «modas» viajam e se transformam numa linguagem que 
ultrapassa o âmbito regional. 

 

 
 
Fig. 29 – Sobreposição de revestimentos de imitação da estereotomia da pedra no Claustro Convento 
de Santa Maria Nova em Roma. 

 
 
Este gosto pela imitação não morreu com a difusão das pinturas murais no 

século XVI. Esteve, efectivamente, mais ou menos esquecido, sempre sem grande 
expressão enquanto moda decorativa até à explosão do esplendor barroco onde se 
voltaram a imitar todo o tipo de materiais – pedras mais ou menos preciosas e 

                                                 
10 PAGLIARA, Nicola, “Antico e Medioevo in alcune tecniche costrutive del XV e XVI secolo, in 
particolare a Roma”, Annali di architettura, nº 10/11- 1998/99, Vicenza, 1999, pp.234. 
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todos os tipos de madeira e de ornatos – em tectos, paredes e retábulos de talha 
continuadamente até início do século XX. Com a industrialização e mecanização 
da construção foi-se perdendo o saber fazer e o gosto por este tipo de 
revestimentos.  

Sendo difícil recuperar todo esse conhecimento prático perdido, resta-nos a 
atitude inteligente de conservar o que nos chegou de todos esses revestimentos de 
imitação e fingidos, porque são documentos preciosos e indutores de ambientes 
particulares nos espaços onde foram executados e porque só a partir deles podemos 
reaprender as técnicas e modos de fazer deste mundo, que são os fingidos. 

 
 
Léxico 
 
Alvenaria de pedra aparelhada – É constituída por pedras irregulares assentes 
em argamassa, escolhendo-se, para formar os paramentos, as pedras rijas de melhor 
aspecto e que se aparelham numa das faces. As arestas podem ser aperfeiçoadas, 
não para lhes dar forma regular mas a fim de lhes tirar as asperezas e maiores 
irregularidades, de maneira a que, a pedra apresente no paramento à vista, o 
aspecto de um polígono irregular (aparelho rústico – este tipo de alvenaria é muito 
empregue nas construções rurais, em muros de vedação, embasamentos e socos de 
edificações citadinas). Temos também o aparelho regular tosco, de alvenaria 
aparelhada, que corresponde ao mesmo sistema anterior mas com as pedras 
rectangulares (o aparelho rústico, também apelidado de bujardão, foi muito usado 
pela arquitectura do Renascimento italiano, com o nome de “Bugnato”)11.  
Desbastam-se as pedras convenientemente para lhes dar uma forma rígida, depois 
molham-se para as limpar e experimentam-se a assentar na posição respectiva e 
sobre elas se estende uma camada de argamassa sobre a qual se coloca outra fiada 
de pedras batendo com o maço até que a argamassa saia pelas juntas. As juntas das 
pedras são tomadas como as da cantaria. É muito vulgar fazê-las salientar 
vincando-se de um lado e do outro da junta seguindo o contorno da pedra12.  
Aparelho – Modo de dispor os materiais de construção aparentes (pedra ou tijolo) 
constituintes de uma parede. A disposição dos silhares e o tratamento do paramento 
origina várias designações, a maioria de origem latina, onde a palavra opus (obra) 
antecede a designação13. 

                                                 
11 TEIXEIRA, Gabriela de Barbosa e BELÉM, Margarida da Cunha, Diálogos de Edificação – 
Técnicas Tradicionais de Construção, CRAT, Porto, 1998, pp. 75. 
12 Idem, pp. 74. 
13 RODRIGUES, Maria João Madeira, SOUSA, Pedro Fialho de, BONIFÁCIO, Horácio Manuel 
Pereira, Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura, Quimera Editores, 3ª Edição, 2002, pp. 32-
33. 
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Cantaria – Pedra talhada para aplicação em obra. As pedras de cantaria são 
talhadas e facetadas por medida para desempenharem uma função em lugar pré-
determinado no conjunto em que se inserem14. 
Estereotomia – Significa etimologicamente corte de sólidos e consiste na técnica 
de corte dos materiais de construção – pedra, madeira, ferro – de forma adaptarem-
se correctamente à construção15. 
Fábrica – Construção ou estrutura de um edifício16. 
Junta – Cada uma das superfícies verticais pelas quais se encostam, em sequência, 
os silhares de uma fiada17. 
Junta (Matar a) – Fazer com que, na alvenaria de tijolo ou pedra aparelhada, as 
juntas fiquem desencontradas nas fiadas sucessivas18. 
Junta (Refechamento da) – Depois de terminado um muro de cantaria, alegram-
se as juntas, isto é, extrai-se a camada superficial de argamassa, cerca de dois 
centímetros, deixando as pedras a descoberto e substitui-se aquela por argamassa 
mais compacta e que melhor resista às variações atmosféricas. Esta operação 
recebe o nome de refechamento, tomada ou vincagem das juntas19. 
Paramento – Superfície visível de uma parede, de uma abóbada ou de um silhar20. 
Placa – Bloco de silharia pouco espesso que reveste a superfície de um muro21. 
Placagem – Revestimento de placas num muro22. 
Revestimento – Material que forma a superfície aparente ou o forro de uma obra23. 
Silhar – Pedra aparelhada ou lavrada para formar o revestimento de uma parede24. 
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