
largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

Área científica
Scientific domain

Ciências da Arte e do Património
Sciences of Art and Heritage

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
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Duração
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Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 42 + OT 21 horas) 
(T 42 + OT 21 hours) 

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

HISTÓRIA E TEORIA DO RESTAURO
HISTORY AND THEORY OF RESTORATION

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

O objetivo da disciplina de História e Teoria do Restauro prende-se com a aquisição de conheci-
mentos sobre o modo como o Património foi sendo identificado pela sociedade ao longo do tempo, 
e como isso se refletiu na sua preservação e no seu restauro, tendo em conta as principais corren-
tes do restauro internacional, sua evolução até ao século XXI e repercussões no caso português. 
Pretende-se que os alunos adquiram uma boa base de reflexão teórica na prática da Conservação 
e Restauro e que ganhem competências para compreender o percurso do objeto artístico até ao 
momento da avaliação do especialista.

The objective of the discipline of History and Theory of Restoration is to acquire knowledge 
about the way in which Heritage has been identified by society over time and how this has been 
reflected in its preservation and restoration. The main currents of the international restoration, its 
evolution up to the 21st century and repercussions in the Portuguese case, will be considered. It is 
intended that the students acquire a good theoretical base of reflection in the practice of Conser-
vation and Restoration, and that they gain competences to understand the course of the artistic 
object until the moment of an expert’s evaluation.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

—  A Evolução dos conceitos desde a Antiguidade até à Contra-Reforma. 
— Algumas questões e conceitos relacionados com a prática do Restauro nos séculos XVII e 

XVIII. 
—  A Revolução Francesa – um novo modo de encarar o património. 
—  O restauro arqueológico em Itália. 
—  O revivalismo gótico Inglês. 
—  Viollet-le Duc e o Restauro Estilístico
—  A teoria da Conservação de John Ruskin.
—  Camilo Boito 
—  O restauro da pintura e da escultura no século XIX.
—  Aloïs Riegl, O Culto Moderno dos Monumentos.
—  A nova consciência do património urbano. Gustavo Giovannoni e o Restauro Científico. 
—  A Grande Guerra. 
—  As Cartas de Atenas.
—  Da reconstrução da memória histórica ao restauro crítico. 
—  A 2.ª Grande Guerra. O caso italiano. 
—  A Teoria do Restauro de Cesare Brandi. A Carta de Veneza. 
—  Questões do restauro da pintura no século XX.
—  Teorias Contemporâneas do Restauro.
—  O panorama nacional nos séculos XX e XXI.
—  Principais problemáticas do restauro da Arte Contemporânea.

—  The concepts evolution from Antiquity to Counter-Reformation.
— Some questions and concepts related to the practice of Restoration in the 17th and 18th 

centuries.
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—  The French Revolution — a new way of looking at heritage.
—  The archaeological restoration in Italy.
—  The English Gothic revival.
—  Viollet-le Duc and the Stylistic Restoration
—  John Ruskin’s Conservation theory.
—  Camilo Boito
—  The restoration of painting and sculpture in the 19th century.
—  Aloïs Riegl, The Modern Cult of Monuments.
—  The new awareness of urban heritage. Gustavo Giovannoni and the Scientific Restoration.
—  The Great War.
—  The two Athens Charters.
—  From the reconstruction of historical memory to critical restoration.
—  The Second Great War. The Italian case.
—  The Theory of Restoration by Cesare Brandi. The Charter of Venice.
—  Issues of restoration of painting in the 20th century.
—  Contemporary Theories of Restoration.
—  The national panorama in the 20th and 21st centuries.
—  The main problems of the restoration of Contemporary Art.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Desenvolvimentos dos temas referidos ao longo das aulas, com apoio de meios audiovisuais e a 
apresentação de bibliografia complementar específica, tendo em conta a compreensão da maté-
ria, e o apoio do desenvolvimento dos trabalhos solicitados aos alunos.

Avaliação Periódica:
— Entrega de trabalho escrito no decorrer do semestre (40%)
— Teste no final do semestre (50%).

Avaliação Final:
— Apresentação oral do trabalho escrito (10%)

Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou superior a 8 
valores obtida em avaliação periódica.

As classificações dos elementos de avaliação são expressas na escala numérica inteira de zero 
(0) a vinte (20).

Development of the subjects mentioned throughout the classes, with the support of audio-vi-
sual means and the presentation of specific complementary bibliography, considering the com-
prehension of the subject, as well as the support of the requested works.

Periodic Evaluation:
— Delivery of a written work during the semester (40%)
— Test at the end of the semester (50%).

Final evaluation:
— Oral presentation of the written work (10%)

Only students with an average grade of 8 or higher obtained in the periodic evaluation are ad-
mitted to the final evaluation.
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The classifications of the elements of evaluation are expressed in the whole numerical scale of 
zero (0) to twenty (20).

4 — Bibliografia Recomendada
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