
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIMPEZA DE FUNDOS E COLEÇÕES DE NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS. 
LIMPAR PARA QUÊ? 

 
O encontro "Limpeza de fundos e coleções de negativos fotográficos. 
Limpar para quê?" é organizado pelo Centro de Investigação em Ciência e 
Tecnologia das Artes (CITAR) – Universidade Católica Portuguesa e 
Doutoramento em Conservação e Restauro de Bens Culturais – Escola das 
Artes e ainda com a colaboração do Centro Português de Fotografia (CPF). 
 
Decorrerá dia 14 de Setembro no CPF e tem como objectivo debater os 
procedimentos e as problemáticas relacionados com a preservação de 
coleções de negativos fotográficos, com Conservadores-restauradores 
com larga experiência na conservação de coleções e espólios arquivísticos 
institucionais.  
Este encontro está aberto a conservadores-restauradores, investigadores 
e ao público em geral. 
 
É necessária Inscrição para o email: mnsilva@porto.ucp.pt 
 
Data e horário: 14 de Setembro – 14h30-17h00 
Local: Centro Português de Fotografia 
Nº de participantes: até ao limite da sala 
Custo de inscrição: 20,00 € 
 
Destinatários: Conservadores-restauradores, fotógrafos, artistas, 
estudantes de artes e conservação, investigadores e público, em geral, 
interessado pelas questões de património e arte. 
 
Objetivos: Debater os procedimentos e as problemáticas relacionados 
com a preservação de colecções de negativos fotográficos, com 
conservadores-restauradores com larga experiência na conservação de 
coleções e espólios arquivísticos institucionais.  
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
 
14h30 Eduarda Vieira (Coordenadora do Doutoramento em Conservação 
e Restauro de Bens Culturais – Escola das Artes)  

Abertura 
 
14h45 Sónia Casquiço (Fundação Calouste Gulbenkian)  

A conservação preventiva no contexto das coleções fotográficas 
 
15h05 Catarina Mateus (Instituto de Investigação Científica Tropical e 
Museu Nacional de História Nacional e da Ciência)  

Começar de novo: as dificuldades e desafios da conservação de 
coleções de fotografia. 
 
15h25 Luís Pereira (Água de Cal)  

Desenvolvimento e implementação de um modelo de avaliação e 
gestão de riscos no Arquivo Nacional Torre do Tombo: o que foi feito 
e o que fica. 

 
15h45 Luís Pavão (LUPA; Arquivo Fotográfico do Arquivo Municipal de 
Lisboa)  

Limpeza de negativos de vidro. O que devemos limpar e o que 
devemos deixar. Experiências nos últimos 20 anos. 

 
16h05 Pausa para café 
 
16h20 Debate. Moderação de Carolina Barata 
 
17h00 Encerramento 
 
 
Organização:  Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes – 
Universidade Católica Portuguesa e Doutoramento em Conservação e 
Restauro de Bens Culturais – Escola das Artes. 
Com a colaboração: Centro Português de Fotografia 
 


