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PRESERVAÇÃO DE ACERVOS E COLEÇÕES
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 

Compreender as várias problemáticas práticas relacionadas com a preservação de acervos mu-
seológicos, tendo em conta vários tipos de coleções, com especial enfoque para a arte contempo-
rânea, desde o momento da sua incorporação, até ao estabelecimento de procedimentos para a 
sua preservação a longo prazo. 

Desenvolvimento prático dos conceitos teóricos da disciplina de Museologia e Conservação 
Preventiva.

Adquirir experiência de inventariação e estudo de uma coleção de um modo integrado, acom-
panhando o processo em todas as suas etapas.

Realização de medidas de higienização, de manipulação e de acondicionamento, segundo as 
normas de segurança e os princípios da Conservação Preventiva vigentes.

To understand the various problematic practices related to the preservation of museological 
collections, taking into account various types of collections, with special focus on contemporary 
art, from the moment of its incorporation, to the establishment of procedures for its long-term 
preservation.

Practical development of the theoretical concepts of the discipline of Museology and Preven-
tive Conservation.

To acquire experience of inventory and study of a collection in an integrated way, accompany-
ing the process in all its stages.

Carrying out hygienic, handling and packaging/storage measures, according to the safety regu-
lations and the principles of Preventive Conservation.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— Análise e caraterização de uma coleção.
— Vários tipos de coleções e suas particularidades materiais. 
— Procedimentos de manipulação.
— Principais problemas da arte contemporânea: a intenção do artista, novos materiais e 

principais agentes de deterioração.
— Estudo dos materiais presentes e questões relacionadas com a sua preservação.
— Ficha de diagnóstico — identificação do objeto e procedimentos de preenchimento.
— Registo fotográfico — metodologias, regras e procedimentos.
— Tombo e inventário.
— Diagnóstico sobre o estado de conservação dos elementos de modo individual e em conjunto.
— Estabelecimento de um plano de prioridades e de níveis de atuação para a preservação da 

coleção a curto, médio e longo prazo.
— Ações de higienização.
— Definição dos materiais a utilizar no acondicionamento dos objetos e nos espaços envol-

ventes.
— Execução de procedimentos de acondicionamento.
— Passagem da informação para formatos informáticos e inserção de dados em bases de 

dados digitais.
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— Analysis and characterization of a collection.
— Various types of collections and their material particularities.
— Handling procedures.
— Main problems of contemporary art: the intention of the artist, new materials and main 

agents of deterioration.
— Study of the object materials and issues related to their preservation.
— Diagnostic report - identification of the object and filling procedures.
— Photographic registration - methodologies, rules and procedures.
— Registry and inventory.
— Diagnosis on the state of conservation of the elements individually and as a group.
— Establishment of a plan of priorities and levels of action for the preservation of the collec-

tion in the short, medium and long-term.
— Hygienic actions of cultural artefacts.
— Definition of the materials to be used in the objects storing and in the surrounding spaces.
— Execution of packaging procedures.
— Transfer of information to digital formats and insertion of data into databases.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Esta disciplina será totalmente prática e direcionada para os acervos da FBAUL, desenvolvendo-
-se exercícios dos vários pontos referidos nos conteúdos programáticos.

O trabalho sobre os diferentes espólios da instituição permite aos alunos terem a oportunidade 
de acompanhar e realizar um processo de inventariação, higienização e acondicionamento em 
contexto real. 

Avaliação contínua:
— Participação, assiduidade e desenvolvimento das tarefas propostas (40%)
Avaliação periódica:
— Apresentação da investigação realizada até ao meio do semestre (10%)
— Entrega de Relatório escrito no final do semestre (40%)
Avaliação Final:
— Apresentação oral do Relatório (10%)

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

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

This discipline will be totally practical and directed to the collections of the FBAUL, developing 
exercises of the several points mentioned in the programmatic contents.

The work on the different facilities of the institution allows the students to have the opportunity 
to accompany and carry out a process of inventorying, sanitizing and packaging in a real context.

Continuous evaluation:
— Participation, attendance and development of the proposed tasks (40%)
Periodic evaluation:
— Presentation of the research carried out until the middle of the semester (10%)
— Delivery of written report at the end of the semester (40%)
Final evaluation:
— Oral presentation of the report (10%)
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Only students with an average grade of 8 or higher obtained in the continuous evaluation and in 
the periodic evaluation are admitted to the final evaluation.

The classifications of the elements of evaluation are expressed in the whole numerical scale of 
zero (0) to twenty (20).
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