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JUSTIFICAÇÃO/ENQUADRAMENTO 

O primeiro passo para a boa conservação dos objetos, sejam particulares, sejam 

de foro museológico, passa por ações de prevenção que permitem retardar a 

degradação a que todos os materiais estão sujeitos com a passagem do tempo. 

Existem boas práticas de conservação preventiva que são essenciais para uma 

correta manutenção de obras particulares, assim como para coleções 

institucionais, que englobam técnicas de limpeza específicas, sistemas de 

acondicionamento, práticas de manuseamento, proteção contra agentes de 

deterioração como a luz, a humidade relativa ou insetos/fungos, entre outros.   

 

OBJETIVOS 

Aprender técnicas de acondicionamento e de embalagem de objetos culturais de 

diversas tipologias.   

Desenvolver competências de manuseamento para objetos com formatos e 

pesos variados. 

Reconhecer quais os materiais mais adequados para o acondicionamento, 

embalagem e manuseamento. 

Reconhecer os materiais que fazem parte das obras de arte. 

Reconhecer sinais de deterioração e tomar medidas de cuidados básicos.  
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Palavras-chave: Preservação, acondicionamento, embalamento, 

manuseamento, técnicas de produção 

 

TEMAS 

Pintura: 

 Técnicas e materiais constituintes da pintura sobre tela, sobre cartão e sobre 

madeira 

 Preparação da moldura para acondicionamento da pintura e sistemas de 

fixação à parede 

 Métodos de proteção de pinturas com vidro  

 Técnicas de manuseamento de pinturas e de molduras pintadas e com 

superfícies douradas 

 Acondicionamento e embalagem de pinturas com e sem moldura 

 Sinalização de sinais de deterioração 

Papel: 

 Técnicas de produção de papel  

 Desmontagem de coleções de desenhos encaixilhados 

 Inventariação da coleção 

 Planeamento e construção de sistemas de acondicionamento para obras em 

papel  

 Técnicas de manuseamento de livros e de obras de pequeno e de grande 

formato  

 Deteção de sinais de deterioração 

Têxteis: 

 Técnicas de fiação e de tecelagem 

 Sistemas de acondicionamento de têxteis 
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 Técnicas de manuseamento 

 Deteção de sinais de deterioração 

Cerâmica: 

 Técnicas de produção e de decoração 

 Sistemas de acondicionamento e de embalagem 

 Técnicas de manuseamento  

 Deteção de sinais de deterioração 

Mobiliário e escultura: 

 Métodos de limpeza superficial 

 Sistemas de acondicionamento e de proteção 

 Técnicas de deslocação e de manuseamento  

 Deteção de sinais de deterioração, como ataques por insetos e medidas a 

tomar  

 

METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 

Para cada temática tratada, haverá sessões de introdução teórica em sala de aula 

complementadas com sessões práticas em contexto museológico ou em oficina 

de conservação e restauro no Departamento de Arte, Conservação e Restauro da 

Escola das Artes, no campus da Foz da Universidade Católica Portuguesa.  
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