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CURSO BREVE DE PRESERVAÇÃO 
DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

 

 

2, 3, 4 e 11, 12, 13 de Abril de 2012  

 
Formação creditada pelo IPT (Instituto Politécnico de Tomar) 

 

 

Formadora: Leonor Loureiro 

Responsável pelo Laboratório de Conservação e Restauro de 

Documentos Gráficos do IPT  
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Objectivos:  
Formação intensiva específica na área da conservação e restauro 

de documentos gráficos. 

Pretende-se dotar técnicos especializados na área de 

conservação e restauro com as competências básicas que 

possam garantir um trabalho de qualidade em futuras acções de 

preservação, de conservação e de restauro de documentos 

gráficos, a coordenar por um conservador-restaurador. 

Esta formação visa criar condições para dotar os Açores de 

profissionais que contribuam para minorar carências e diminuir 

o fosso entre a região e o continente na área fundamental de 

preservação de documentos gráficos, de modo a contribuir para 

uma salvaguarda do Património móvel documental português e, 

consequentemente, contribuir para o desenvolvimento cultural 

do país. 

 

 

Destinatários:  
Estudantes e profissionais na área de bibliotecas e arquivos; técnicos de conservação e 

restauro com ou sem experiência profissional no ramo da conservação e restauro de 

documentos gráficos. 

 

Conteúdos programáticos: 
1. Conservação preventiva de diversas tipologias de documentos gráficos. 

2. Princípios éticos e regras básicas para a consulta e manuseamento de documentos. 

3. Introdução ao restauro de documentação avulsa variada. 

4. Controlo ambiental e controlo integrado de pestes em arquivo e bibliotecas. 

5. Regras de exposição, acondicionamento, armazenamento e transporte. 

 

Condições de funcionamento: 
O curso é composto por 2 módulos teórico-práticos intensivos em horário laboral: 
Módulo I: 2, 3 e 4 de Abril  

Módulo II: 11,12 e 13 de Abril 

 

Totaliza 60 horas das quais 42h são de contacto e 18h são de trabalho não presencial. 

 

A avaliação dos formandos será efectuada mediante pequeno exame escrito. Será 

emitido pelo IPT um certificado comprovativo após avaliação positiva, dando 

equivalência a 2 ECTS. 
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Formadora: 
Leonor Loureiro é conservadora-restauradora de documentos gráficos, formada pela 

Escola Superior de Conservação e Restauro (1999). Possui mestrado em paper 

conservation pelo Camberwell College of Arts / University of the Arts London (2003), 

como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Encontra-se actualmente a 

desenvolver a sua tese de doutoramento na mesma universidade. Ao longo da sua 

carreira tem colaborado com diversas instituições, das quais se destacam a Biblioteca 

Nacional, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Instituto da Vinha e do 

Vinho, a Biblioteca da Faculdade de Direito de Lisboa, e o Instituto Português de 

Conservação e Restauro / IMC. Desenvolveu inúmeros trabalhos particulares na área de 

conservação e restauro de papel (desenhos, cartazes, serigrafias, gravuras, entre outros), 

tendo ainda colaborado em diversas exposições e com a Leiloeira Pedro de Azevedo 

Lda. Foi bolseira de investigação no Instituto de Investigação Científica e Tropical e 

bolseira da FCT / UNL. Desde 2008 integra o corpo docente do IPT, onde é responsável 

pelo Laboratório de Conservação e Restauro de Documentos Gráficos. 

 

 

Número de participantes: 10 

 

Preço: € 370,00 (IVA incluído) 

 
Inscrições: Até 23 de Março de 2012 

 

Local: Canada do Pombal, 8  São Mateus, 9700-585 Angra do Heroísmo 

 
 

 

 

Para mais informações e inscrições contactar Marta Bretão 

(295643117  / 962590757; geral@martabretao.com) 

 

 

 
 
 
              

 

 


