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..:: Esquema-resumo da comunicação
1.

Sem investigação não existe valorização patrimonial. É condição sine qua non para que um
determinado “objeto” (palavra que uso num sentido lato) se considere “património”,
investido de valor patrimonial, que esse “objeto” tenha sido estudado e ao sê-lo, seja pela
sua antiguidade, pela sua autenticidade, pelas suas características, pelo valor histórico que
se lhe reconhece, seja visto como representativo e com valor para a comunidade.

2.

Os estudos de pintura mural e os restauros de pintura mural e a relação entre eles

3.

É necessária a conservação integral dos programas de pintura mural. Como Joaquim Inácio
Caetano provou, não basta a conservação das cenas figurativas dos programas de pintura
mural, não só porque os motivos do seu enquadramento fazem parte dos próprios
programas mas, até, porque são muitas vezes esses motivos de enquadramento que nos
permitem perceber quais os programas em diferentes locais que foram realizados por um
mesmo mestre e sua oficina.

4.

O estudo de pinturas murais dos sécs. XV e XVI.

4.1. Fontes documentais disponíveis e o que nos dizem.
4.2. Pinturas murais em mosteiros e conventos
4.3. Pinturas murais em igrejas paroquiais
4.4. Pinturas murais em capelas funerárias
4.5. Pinturas murais em capelas
5. As pinturas murais enquanto fonte complementar para a compreensão de aspectos de
história da Igreja e de história da religiosidade em Portugal.
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