
josé carlos frade
Doutor em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais pelo I.S.A. Mestre em Química Analítica 
Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Licenciado em Química Tecnológica 
pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Assistente convidado da Escola das Artes 
– Departamento de Arte e Restauro da Universidade Católica Portuguesa. Investigador do CITAR – 
Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da EA/UCP.

josé ferrão afonso
Doutor em Teoria e História da Arquitectura pela Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 
da Universidade Politécnica da Catalunha. Professor Auxiliar da Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa – Departamento de Arte e Restauro. Investigador do CITAR – Centro de 
Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da EA/UCP. Bolseiro de pós-doutoramento da FCT.

josé manuel barros
Doutor em Belas-Artes pela Universidade Politécnica de Valência. Professor do Departamento de 
Conservação e Restauro da Universidade Politécnica de Valência.

luís mariz ferreira
Doutor em Pintura – Especialização em Conservação de Bens Culturais pela Universidade do País Basco. 
Especialização em Reabilitação do Património Edificado pela Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto. Licenciado em Artes Plásticas (Pintura) pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do 
Porto. Membro do Projecto Azulejar – Universidade de Aveiro.

patrícia moreira
Doutora em Biotecnologia pela Universidade 
Católica Portuguesa, investigadora de pós- 
-doutoramento do CBQF – Centro de Biotecnologia 
e Química Fina e do CITAR – Centro de 
Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da 
EA/UCP. Especialista em micologia e biotecnologia 
aplicada ao ambiente e à conservação de bens 
culturais.

horário
Aulas: sextas-feiras, das 18h00 às 21h00 e, 
ocasionalmente, entre as 14h30 e as 17h30.
Sábados, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 
17h00.

avaliação
A avaliação de cada unidade curricular será 
definida pela equipa de coordenação e respetivo 
corpo docente. 

candidaturas
1ª FASE: Até 20 de maio de 2013
2ª FASE: Até 25 de agosto de 2013

número de vagas: 10

condições de admissão
O curso destina-se aos detentores de mestrado nas áreas da conservação e restauro, ou áreas afins, ou 
candidatos que possuam uma licenciatura pré-Bolonha nestes domínios, com curriculum de relevância 
adequada ao grau de doutoramento.

documentação necessária
- Ficha de candidatura;
- Fotocópia de certidão de licenciatura com classificação final;
- Fotocópia de cartão de contribuinte;
- Fotografia tipo passe;
- Carta de motivação com indicação dos interesses de investigação;
- Curriculum vitae detalhado.

propinas e taxas
Candidatura: 110,00 €
Matrícula: 325,00 €
Propinas: 275,00 € x 10 meses x 3 anos

contactos / informações

vânia fernandes (vfernandes@porto.ucp.pt)
Gestão dos Serviços Académicos – Estudos Avançados e Formação
Universidade Católica Portuguesa – Escola das Artes
Rua Diogo Botelho, 1327 
4169-005 Porto
Telf.: 226 196 202 | Fax: 226 196 255
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CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
Especialização em Pintura
Especialização em Materiais Inorgânicos

mailto:vfernandes@porto.ucp.pt


apresentação e objetivos

A necessidade de aprofundamento de estudos na área da conservação do património artístico e 
monumental e o ensejo de promover a elevação dos níveis académicos neste domínio de investigação 
levaram a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa a criar o Curso de Doutoramento 
em Conservação de Bens Culturais, projeto que decorreu da reestruturação de um anterior curso em 
Conservação de Pintura, no âmbito da implementação do regime de Bolonha ao ensino superior.

A experiência adquirida nas edições anteriores de estudos do terceiro ciclo nesta área da conservação 
de bens culturais permitiu-nos iniciar a construção dos alicerces da nossa posição enquanto Escola no 
âmbito da comunidade científica nacional e internacional. Por outro lado, a estreita articulação da área 
entre investigação e formação é hoje responsável por um corpo de investigadores alargado, no âmbito 
do CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes.

Se, por um lado, os estudos de Conservação de Pintura ocupam hoje um lugar de destaque no nosso 
projeto, importando dar-lhes continuidade e abrangência cronológica, tipológica e geográfica, por outro 
lado torna-se igualmente relevante consolidar a investigação na área da Conservação de Materiais 
Inorgânicos, com destaque para a Azulejaria, os Estuques e os Metais, menos selecionados como objeto 
de estudo por parte dos conservadores restauradores, por motivos que se prendem com a curta história 
da Conservação e Restauro em Portugal.

Atualmente, quer o alcance do conceito de Património, quer a nova realidade resultante da prática do 
Restauro e da Reabilitação durante as duas últimas décadas em Portugal, constituem-se como plataforma 
de abertura a novas áreas e temas de estudo, tendo gerado a necessidade de formação especializada de 
recursos humanos capazes de responder às necessidades do mercado de trabalho da conservação e da 
área cultural. A evolução das normativas europeias e da legislação nacional no domínio da conservação 
e restauro do património influenciou transversalmente esta realidade.

Este curso é direcionado aos profissionais da conservação e restauro que pretendam realizar investigação 
no domínio dos materiais e técnicas constituintes das obras de arte, dos paradigmas de intervenção no 
domínio do restauro e da reabilitação arquitetónica, da teoria, história e epistemologia da conservação, 
entre outros. Conjuga as vertentes do património móvel e edificado, sem esquecer a conservação 
preventiva.

plano de estudos coordenação científica

prof. doutora eduarda vieira

docentes

ana calvo
Doutora em Belas-Artes pela Universidade Politécnica de Valência. Professora da Universidade 
Complutense de Madrid. Investigadora do CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes, da EA/UCP. 

antónio candeias
Doutor em Química pela Universidade de Évora. Professor Auxiliar da Universidade de Évora. Especialista 
em Química de Superfícies (Conservação). Diretor do Centro Hércules (Universidade de Évora). 

antónio joão cruz
Doutor em Química Analítica pela Faculdade de Ciências de Lisboa. Coordenador do Mestrado em 
Química Aplicada ao Património Cultural. Docente do Instituto Politécnico de Tomar. Investigador do 
CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da EA/UCP. 

eduarda vieira
Doutora em Conservação e Restauro do Património Histórico-Artístico, pela Universidade Politécnica 
de Valência – Faculdade de Belas-Artes. Professora Auxiliar da Escola das Artes – Departamento de 
Arte e Restauro, da Universidade Católica Portuguesa. Investigadora integrada do CITAR – Centro de 
Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da EA/UCP, onde coordena a área de investigação de 
Conservação de Bens Culturais. Coordenadora do doutoramento e do mestrado em Conservação de 
Bens Culturais. Diretora da revista ECR – Studies in Conservation and Restoration. 

gonçalo de vasconcelos e sousa
Professor Catedrático da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa. Doutor e Agregado 
em História da Arte pela Faculdade de Letras do Porto. Diretor do Departamento de Arte e Restauro 
da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, do Centro de Conservação e Restauro e do 
CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da EA/UCP. 

joão coroado
Doutor em Geociências pela Universidade de Aveiro. Mestre em Geoquímica pela Universidade de 
Aveiro. Professor Coordenador e Diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto 
Politécnico de Tomar.

joaquín barrio
Doutor em Pré-História e Arqueologia pela Universidade Autónoma de Madrid. Professor Catedrático 
da Universidade Autónoma de Madrid. Diplomado em Conservação e Restauro de Materiais 
Arqueológicos pela Escola Superior de Conservação e Restauro de Madrid. Diretor do grupo de 
investigação em Tecnologia e Conservação do Património da Universidade Autónoma de Madrid.
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Análise Científica e sua Interpretação 18 5

Conservação Preventiva 18 5
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História da Pintura em Portugal I 18 5

Materiais de Intervenção em Conservação e Restauro 18 5

Exame Técnico de Obras Pictóricas 18 5
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Técnicas Analíticas em Materiais Inorgânicos 18 5

Conservação de Azulejaria 18 5
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Biodegradação e Técnicas de Controlo 18 5

Iconografia e Iconologia 18 5
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História da Pintura em Portugal II 18 5

A Limpeza na Conservação de Património Pictórico 18 5

Novas Investigações em Conservação e Restauro de Pintura 18 5
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s História dos Metais em Portugal 18 5

Conservação de Metais 18 5

Conservação de Estuques 18 5
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Metodologia Avançada de Investigação 18 3

Colóquios de Investigação 18 3
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Dissertação - 120

hc = Horas de Contacto


