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Webinars

Quartas-feiras | 18h30 (WET)
Wednesdays

TALKS
GRATUITO | FREE
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HERITAGE LAB TALKS é um ciclo de palestras organizado
pelo HERITAGE LAB sobre o tema do Património.
Pretende-se abordar diferentes temas.
De Março a Maio, alunos de mestrado e doutoramento do
Departamento de Ciências da Arte e do Património, da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, irão
moderar onze palestras, nove na área da conservação e
restauro, duas relacionadas com a acessibilidade à cultura
e duas com gestão de projeto e qualidade.
Os temas dos webinars estão relacionados com as
investigações em curso de cada um dos alunos.
Esta será a primeira de outras edições futuras.

HERITAGE LAB TALKS is a cycle of lectures
organized by the HERITAGE LAB to talk about
Heritage. It aims to address different topics.
From March to May, the master and P.h.D
students of the Department Sciences of Art and
Heritage, from the Faculty of Fine Arts, University
of Lisbon, will make the moderation of eleven
talks, nine in the area of conservation and
restoration, two related to accessibility to culture
and two to project and quality management.
The topics of the webinars are related to the
ongoing investigations of each student.
This will be the first of other future editions.

Abril / April

PROGRAMAÇÃO
SCHEDULE

7/04 - Manuela Ralha - Acessibilidade à cultura e o seu papel na transformação social
14/04 - Alexandre Matos - Normas de documentação e gestão do património cultural: uma breve introdução
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21/04 - Marina Herriges - Objetos ligados a contextos diferentes: o trabalho do conservador de têxteis na prática privada no Reino Unido
28/04 - Patrícia Roque Martins - Discursos da deficiência nos museus: explorando identidades positivas através das coleções

Maio/ May
05/05 – Cristina Oliveira - Objetos têxteis: sua preservação e conservação/restauro
12/05 – Nelson Neves – Sistema de Gestão de Qualidade em Conservação e Restauro
19/05 – Ana Macarrón, Ana Calvo, Rita Gil - Critérios y normativas en la conservación y restauración del Património Cultural y Natural
26/05 – Iraia Anthonisen - Consideraciones sobre la conservación de obras impresas por medios digitales

Coordenação
Coordenation
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Prof. Ana Bailão

Organização e moderação de alunos de mestrado e doutoramento da FBAUL
Organization and moderation of P.h.D and master´s students of FBAUL

Ana Guerin
Ana Sofia
Joana Moita
Marta Aleixo

Evento online, de acesso gratuito, com inscrição
obrigatória através deste link:
https://forms.gle/qcZVVZsXByreRQQ58
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O link de acesso será enviado após conclusão do
período de inscrições.

Free online event, with mandatory registration
through this link:
https://forms.gle/qcZVVZsXByreRQQ58
The access link will be sent after the registration
period has ended.

4 TH C O F F E E

Mês de abril
Month of april
7

14

21

28

Manuela Ralha

Alexandre Matos

Marina Herriges

Patrícia Roque Martins

Objetos ligados a
Discursos da
Acessibilidade à
Normas de
contextos diferentes: o
deficiência nos
cultura e o seu papel documentação e gestão
trabalho do
museus: explorando
na transformação
do património cultural:
conservador de têxteis identidades positivas
social
uma breve introdução
na prática privada no através das coleções
Reino Unido
Português

Português

Português

GRATUITO | FREE
INSCRIÇÃO | REGISTRATION : https://forms.gle/qcZVVZsXByreRQQ58

Português
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Manuela Ralha
Foi professora, diretora coral, música, professora de técnica vocal,
gestora comercial e membro do executivo da Junta de Freguesia de Vila
Franca de Xira por dois mandatos consecutivos, de 93 a 2001, tendo
responsabilidades na área da Ação Social, entre outras, antes do
acidente que em 2004 lhe provocou uma tetraplegia incompleta.
Ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, foi co-fundadora de
movimentos e associações de apoio à multideficiência. É oradora e
palestrante em seminários, formações e workshops na área da
deficiência.
Tem várias formações certificadas na área dos direitos humanos, na área
dos diretos das pessoas com deficiência e na área da igualdade de
género e violência doméstica.
Sendo detentora de diversas distinções de mérito. É, desde outubro de
2017, vereadora da Cultura e da Inclusão e Igualdade no Município de
Vila Franca de Xira.
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Alexandre
Matos
Alexandre Matos é doutorado em Museologia pela
Universidade do Porto. É diretor do Departamento de
Investigação e Formação da Sistemas do Futuro e
Professor Afiliado do Departamento de Ciências e
Técnicas do Património da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.
É investigador do CITCEM (https://www.citcem.org/),
Editor no CIDOC (http://cidoc.mini.icom.museum/) e
foi gestor do projeto Mu.SA (http://www.projectmusa.eu/) em representação do ICOM Portugal. É
membro do projeto SPECTRUM PT (https://spectrumpt.org/) e responsável em Portugal pela divulgação e
atualização da norma SPECTRUM
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Marina Herriges
Marina é conservadora de têxteis no estúdio Textile
Conservation Limited em Bristol, Inglaterra. Tem
mestrado em Conservação de Têxteis pela University of
Glasgow, Escócia (2020). É professora convidada do
Centre for Textile Conservation, University of Glasgow,
onde investiga sobre sustentabilidade na conservação.
Integra a equipe gestora da ONG Sustainability in
Conservation. É também mestre em Conservação e
Restauro de Bens Culturais pela Universitat Politècnica
de València, Espanha (2018), e licenciada em Arte
Conservação e Restauro na Universidade Católica do
Porto, Portugal (2016). Marina trabalhou em diferentes
instituições de preservação e conservação no Brasil,
Portugal, Espanha e Reino Unido.

4 TH C O F F E E

Patrícia Roque Martins
Investigadora Integrada do CITCEM da Universidade do
Porto, onde desenvolve o projeto “A Representação da
Deficiência nas Coleções dos Museus da DGPC:
discurso, identidades e sentido de pertença ”, com
bolsa individual de pós-doutoramento da FCT. É
doutorada em Belas Artes, com especialização em
Museologia (2015), mestre em Museologia e
Museografia (2008) e licenciada em História, variante
História da Arte (2001) pela Universidade de Lisboa.
Publicou o livro "Museus (In) Capacitantes. Deficiência,
Acessibilidade e Inclusão em Museus de Arte" (DGPCCaleidoscópio, 2017). Atualmente, é membro da rede
internacional The Inclusive Museum Research Network
e Europeana Network Association.
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Mês de maio
Month of may
5

12

19

26

Cristina Oliveira

Nelson Neves

Ana Macarrón, Ana
Calvo, Rita Gil

Iraia Anthonisen

Objetos têxteis: sua
Sistema de Gestão de
preservação e
Qualidade em
conservação/restauro Conservação e Restauro

Português
Português

Critérios y normativas Consideraciones sobre
en la conservación y
la conservación de
restauración del
obras impresas por
Património Cultural y
medios digitales
Natural
Espanhol

GRATUITO | FREE
INSCRIÇÃO | REGISTRATION : https://forms.gle/qcZVVZsXByreRQQ58

Espanhol

Cristina de Oliveira
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Cristina de Oliveira – Licenciada em Conservação e Restauro
com especialização em têxteis, pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Conservadora-restauradora de têxteis exerce a nível
independente em Conservação e Restauro de têxteis, tendo
realizado tratamentos em peças de paramentaria,
indumentária, bandeiras, colchas, tapeçarias, tapetes e
propostas de conservação preventiva para
acondicionamento e exposição.
Atividade efetuada para museus, paróquias, instituições
estaduais e particulares tais como: Museu Nacional do Traje
Fundação da Caixa Geral de Depósitos - Culturgest.
Oradora nas Ações de Formação de Critérios e Práticas de
Conservação Preventiva do Património Artístico da Igreja,
organizado pela Secretariado Nacional para os Bens
Culturais da Igreja -“Têxteis e paramentaria”.
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Nelson Neves
Mestre em Conservação e Restauro pela Escola de
Artes da UCP em 2010, é sócio gerente da NRestauros, Conservação e Restauro, Lda.
Há mais de uma década, desenvolve e coordena
intervenções no domínio da conservação e restauro de
património histórico-artístico e conservação de
monumentos e de outros sítios históricos, relevando-se
diversas intervenções em Património Classificado, quer
Nacional ou de Interesse Público.
Assegura, ainda, para diversas entidades, a consultoria
e assessoria em projetos de gestão integrada de
intervenções de conservação e restauro.”
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RITA GIL

ANA CALVO

ANA MACARRÓN
Es doctora en Bellas Artes por la

Es professora titular de la Universidad

Es

doctora

en

Universidad Complutense de Madrid
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Iraia Anthonisen

Doctorada Internacional en Bellas Artes por la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU). Máster en Conservación y
Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC) y licenciada en
Bellas Artes. Desde el 2015 imparte docencia en la UPVEHU en el Grado de Conservación y Exhibición de Bienes
Culturales. Ha trabajado como conservadora-restauradora
de obras contemporáneas y obra gráfica de carácter
internacional pertenecientes a colecciones privadas, en las
que también ha realizado trabajos de catalogación.
Sus líneas de investigación se centran en la conservación y
restauración de arte contemporáneo y obra gráfica,
sistemas de impresión digital y documentación.
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Join us!
heritatagelab@belas artes .ulisboa.pt
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