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O estudo das técnicas e dos materiais pictóricos empregues em pinturas murais 
complementam a informação histórica e estética já existente e contribuem para o 
conhecimento integrado do pintor e da sua oficina. Isto é particularmente verdade 
para o ainda controverso mestre José de Escovar cuja oficina de pintura foi uma das 
mais prolíferas na região do Alentejo entre 1585 e 1622.  

A ele estão esteticamente atribuídas as pinturas seiscentistas localizadas na abóbada 
do coro-baixo do extinto convento dominicano de Nossa Senhora da Saudação, na 
cidade de Montemor-o-Novo.  

Duas mãos são claramente distintas nas quinze cenas de um programa hagiográfico 
com passagens da vida de  jesus cristo e da virgem. Recentemente, o estudo científico 
destas pinturas revelou também diferenças ao nível dos materiais e da técnica de 
execução. 

Sabe-se que este pintor trabalhava com diferentes colaboradores. É este o caso ou 
existiu mais do que uma campanha de pintura?  

Este foi o ponto de partida de uma campanha científica levada a cabo em dois projetos 
multidisciplinares do laboratório HERCULES, PINTURAMURAL2D 

e  PRIM’ART_Redescoberta da Arte Mural em Portugal: estudo Histórico e Científico do 
Arquiepiscopado de Évora (1516-1615).  

É a resposta  esta pergunta que três  dos investigadores da equipa  propõem esclarecer 
através de uma visita guiada ao coro-baixo.   
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