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CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E TEORIA DO RESTAURO 
PREVENTIVE CONSERVATION AND THEORY OF RESTORATION 

 

 

Área científica 
Scientific domain 

Ciências da Arte e do Património 
Sciences of Art and Heritage 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Master 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 28 + OT 28 horas) 
(TP X + OT X hours) 

ECTS (6 ECTS) 

 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

Intended learning outcomes  
 

Compreensão das várias problemáticas relacionadas com a Conservação Preventiva, princi-
pais fatores de risco para a preservação de uma coleção num ambiente museológico, medi-
das preventivas de controlo e suas consequências.  
Aquisição de conhecimentos gerais sobre as principais correntes e tendências do Restauro 
de objetos museológicos, a sua evolução ao longo dos séculos e repercussão no caso portu-
guês.  
 
To understand various issues related to Preventive Conservation, the major risk factors in 
the preservation of collections in a museological environment, their preventive and control 
measurements and consequences.  
To acquire general knowledge about the main currents and trends of the Restoration of 
museological objects, its evolution over the centuries and repercussion in the Portuguese 
case. 
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2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

- O que é um objeto restaurável?  
- Definições relacionadas com a Conservação e o Restauro 
- A Autenticidade e o Restauro 
 
Conservação Preventiva: 
- Enquadramento museológico 
- Principais fatores de degradação e metodologias para o seu controlo 
- O fator da dissociação. 
- A Análise de Riscos 
- O Plano de Conservação Preventiva 
 
Teoria do Restauro: 
- Evolução dos conceitos 
- O restauro no século XX 
- Do restauro gráfico à realidade aumentada 
- Teorias Contemporâneas do Restauro 
- A Arte Moderna e Contemporânea 
 
- What is a restorable object?  
- Definitions related to Conservation and Restoration  
- Authenticity and Restoration 

 
Preventive Conservation  
- The museological context 
- Major degradation factors and control methodologies  
- The dissociation factor 
- Risk Analysis  
- The Preventive Conservation Plan 

  
Theory of Restoration: 
- Evolution of concepts 
- Restoration in the twentieth century 
- From graphic restoration to augmented reality 
- Contemporary Theory of Restoration 
- Modern and Contemporary Art 
 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
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Desenvolvimento 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 
matéria, bem como o apoio aos trabalhos solicitados aos alunos.  
Visitas de estudo a unidades museológicas para avaliação das medidas de Conservação Pre-
ventiva existentes e suas repercussões nos acervos.  
 

Avaliação: 
a) Avaliação periódica (80%): um trabalho escrito (máx. 5 000 palavras). 
b) Avaliação Final (20%): apresentação oral do trabalho entregue na avaliação perió-
dica (obrigatória).  

 
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 identified subjects, with the support of audio-visual and specific bibliog-
raphy, to the understanding of the contents, as well as the support of the reports required to 
the students. 
Museums visits for an evaluating of preventive conservation measures and their impact on 
the existing collections.  
 

Evaluation: 
a) Periodic evaluation: (80%): written work (max. 5 000 words) 
b) Final evaluation (20%): presentation of the work delivered in the periodic evalua-
tion (compulsory). 

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

 
 

4  — Bibliografia Recomendada 
Recommended Bibliography  
 

AMBROSE, Timothy, PAINE, Crispin. Museum Basics, 3rd Edition, Routledge, Oxon, 2012. 
Angeles, 2013. 
BRANDI, Teoría do Restauro, Edições Orion, Amadora, 2006 
CASANOVAS, Conservação Preventiva e Preservação das Obras de Arte, Edições Inapa, Lisboa, 
2008 
CHOAY, A Alegoria do Património, Edições 70, Lisboa, 2000 
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Collections management – Canada.ca. 
Collections management – Collections Trust. 
Como gerir um museu – Manual prático. ICOM – UNESCO. França, 2004. 
CONTI, History of the Restoration and Conservation of Works of Art, Elsavier, Butterworth-
Heinemann, Italia, 2007  
DE LA TORRE, Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report, Getty Conservation 
Institute, LA, 2002 
Endangered Heritage – Emergency Evacuation of Heritage Collections, UNESCO e ICCROM, 
2016. 
Historical Perspectives on Preventive Conservation, Staniforth, Sarah (Ed.), The Getty Conser-
vation Institute, Los 
JUSTICIA, Historia y Teoría de la Conservación y Restauración artística, 2.ª ed., Editorial 
Tecnos, Madrid, 2001 
MICHALSKI, PEDERSOLI JR., The ABC Method – A risk management approach to the preserva-
tion of cultural heritage. Canadian Conservation Institute - ICCROM, Ottawa, Ontario. 2016 
MICHALSKI, Stefan, PEDERSOLI JR., José Luiz, The ABC Method – A risk management approach 
to the preservation of cultural heritage. Canadian Conservation Institute and ICCROM, Ot-
tawa, Ontario, 2016. 
Museum SOS. 
Normas de Inventário (Coleção) – DGPC, Lisboa. 
Preventive conservation and risks – Canada.ca. 
RIEGL, El Culto Moderno a los Monumentos, Visor, Madrid, 1999 
Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva, IMC, 2007 
VIÑAS, Contemporary Theory of Conservation. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 
2005 

 
 
5 — Assistência aos alunos  

Student assistance  
 
Segunda-feira,14h00-15h30, sexta-feira, 19h-20h, sala 3.17.  
a.alves@belasartes.ulisboa.pt 
 
Marcação com um dia de antecedência. 
 
Monday, 2:00 p.m. to 3:30 p.m., Friday, 7:00 p.m. to 8:00 p.m., room 3.17. 
a.alves@belasartes.ulisboa.pt 
 
One day advance booking. 
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