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coordenação científica

PROF. DOUTOR gONçAlO DE VAScONcElOS E SOUSA

docentes

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 do CITAR – Centro de 
Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes, da EA/UCP, onde coordena 
a linha de investigação de Estudo e 
Conservação do Património Cultural. 
Coordenadora do doutoramento em 
Conservação de Bens Culturais. 

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 
da Universidade do Porto. Académico 
Correspondente da Academia 
Portuguesa da História e da Academia 
Nacional de Belas-Artes. Investigador 
do CITAR - Centro de Investigação em 
Ciência e Tecnologia das Artes, da UCP.

hENRIqUE MANUEl PEREIRA
Doutor em Cultura Portuguesa pela 
Universidade de Aveiro. Professor 
Auxiliar da Escola das Artes UCP. 
Investigador do CITAR – Centro de 
Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes. Coordenador do Projeto 
Revisitar / Descobrir Guerra Junqueiro.

jOSé FERRãO AFONSO
Doutor em Teoria e História da 
Arquitetura pela Escola Técnica 
Superior de Arquitetura 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 UCP. Bolseiro de pós-
doutoramento da FCT.

lAURA cASTRO
Doutora em Arte e Design, pela Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade do 
Porto. Mestre em História da Arte 
pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. Professora Auxiliar da Escola 
das Artes. 
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No Doutoramento em Estudos do Património serão 
orientadas teses no âmbito dos seguintes temas:
1)  Arte e cultura visual em Portugal na modernidade e 

contemporaneidade
2)  Arte e Paisagem
3)  Criação contemporânea e Património
4)  Artes Decorativas em Portugal e Brasil (séculos XVII a 

XX)
5)  Ephemera (Património Documental) e sua relação 

com a sociedade (sécs. XIX/XX)
6)  Processos de culturização e patrimonialização no 

âmbito das sociedades em mudança do século XXI
7)  Práticas de gestão, promoção e conservação do 

património. Construção de modelos teóricos e 
avaliação de aplicabilidade

8)  Processos de fruição do património na Era pós-Digital. 
Tecnologia e Consumo Cultural

9)  Arquitectura e urbanismo das Idades Moderna e 
Contemporânea

10)  Património edificado das Misericórdias e outras 
instituições religiosas

11)  Património Imaterial: Religiosidade(s), Memória(s) e 
Identidade(s)

12)  Património Cultural e cinema documental

Outros temas poderão ser aceites, desde que 
integrados nas áreas de investigação dos docentes do 
doutoramento.

apresentação

A evolução registada nas duas últimas décadas no 
domínio dos conceitos e epistemologia do Património 
Cultural, traduzida no seu alargamento em novas áreas já 
reconhecidas pela Unesco, e de que o Património Imaterial 
é exemplo, em paralelo com os grandes desafios colocados 
pela globalização e economia mundial, justificam novas 
abordagens científicas e novos enquadramentos no âmbito 
da formação pós-graduada especializada.

A necessidade de aprofundamento de estudos na área 
do Património à luz de novas diretrizes e a vontade de 
promover a elevação dos níveis académicos neste domínio 
de investigação levam a Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa a abrir a 6.ª edição do Curso de 
Doutoramento em Estudos de Património.

Embora se reconheçam os progressos da investigação neste 
domínio, a riqueza do legado cultural português continua a 
justificar a sistematização dos estudos patrimoniais numa 
perspetiva que cruze abordagens, incluindo os contributos 
de todas as ciências sociais. Apesar de se registar a 
existência de muitos profissionais qualificados na área do 
Património (licenciados e mestres), continua a verificar-
se a necessidade de criação de novos perfis profissionais 
adequados aos desafios da contemporaneidade. Por outro 
lado, exige-se o aprofundamento dos estudos de carácter 
científico, desenvolvidos no interior da Academia em 
articulação com as diferentes entidades que atuam no 
terreno. 

DATA 
2018 – 2022

NúMERO DE VAgAS
12

hORáRIO:
sextas-feiras,  

das 15h00 às 18h00.

cANDIDATURAS, DATAS E 
PROPINAS

A informação relativa a datas de 
candidatura, taxas e propinas está 

disponível para consulta no site 
do curso.

plano de estudos

UNIDADES cURRIcUlARES hc EcTS

1.O SEMESTRE
Teoria do Património Cultural 18 10
Musealização do Património 18 10
Metodologia Avançada de Investigação  18 10

2.O SEMESTRE
Património Edificado e Urbanismo 18 10
Artes Decorativas 18 10
Património Imaterial 18 10

3.O SEMESTRE
Projeto de Tese 30 30

4.O E 8.O SEMESTRE
Redacção da Tese 30 x 5 30 x 5

hc = hORAS DE cONTAcTO

Seminários e conferências
Ao longo da parte lectiva 
do curso de doutoramento 
serão leccionados seminários 
e proferidas conferências 
integrados dentro de áreas 
temáticas afins aos trabalhos 
doutorais a realizar na presente 
edição.

cONDIçõES DE ADMISSãO
O curso destina-se aos detentores 
de mestrado nas seguintes áreas: 
-  Arquitetura, Belas-Artes, 

cinema, Fotografia e outras 
áreas artísticas;

- Arqueologia, história da Arte;
-  Museologia, Património, gestão 

do Património, conservação e 
Restauro;

-  Outras formações, com 
experiência nos domínios deste 
curso.

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.


