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programa  As PrePArAções nA PinturA PortuguesA dos séculos XV e XVi

Dia 28, 6.ª feira
- - - - -

09h30  › 10h00 AberturA oficiAl 
- - - - -

Intervenções da dr.ª gabriela carvalho (Chefe 
de Divisão do Laboratório José de Figueiredo,DGPC), 
do Prof. doutor António filipe Pimentel 
(Director do Museu Nacional de Arte Antiga), do 
Prof. doutor Vítor serrão (Instituto de Histó-
ria da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa) e da 
dr.ª Vanessa Antunes (Investigadora Principal 
do Projecto).
- 

1ª SeSSão
estrAtos PrePArAtórios e suA 
cArActerizAção mAteriAl
Prof. António candeias (moderador)
-

 10h00  › 10h30 
rocio bruquetas (Instituto del Patrimonio Cultural 
de España)

aparejos e imprimaduras. La preparación de la 
pintura según las fuentes históricas españolas. 
-

 10h30  › 10h50 
maria José oliveira (Direcção Geral do Património 
Cultural, Laboratório José de Figueiredo / DGPC-LJF)

Caracterização material da camada preparatória 
de pintura portuguesa por u-XrD e Sem-eDS.
-

 10h50  › 11h10 
catarina miguel (Direcção Geral do Património 
Cultural, Laboratório José de Figueiredo / DGPC-LJF)

estudo das formulações proteicas das camadas 
de preparação de um conjunto de retábulos 
portugueses dos séculos XV-XVI por micro-
-FTIr - uma abordagem quimiométrica.
- - - - -

11h10  › 11h30 PAusA
- - - - -

 11h30  › 11h50 
Vanessa Antunes (IHA-FLUL / Bolseira FCT) 

Técnicas e materiais de preparação na pintura 
portuguesa dos séculos XV e XVI.

 11h50  › 12h10 
stéphane longelin (Centro de Física Atómica 
da Universidade de Lisboa)

obtenção de espectros raman de amostras não 
orientadas e redução de fluorescência. aplica-
ções às transformações de carbonato de cálcio 
em gesso nas preparações de corantes e estudo 
de estrato preparatório de pinturas. 
-

 12h10  › 12h30 
João coroado (Escola Sup. de Tecnologia de Tomar)

presença de celestite nos retábulos portugueses.
-

 12h30  › 12h50 
orlando Anunciação (INESC-ID / Instituto Superior 
Técnico)

prospecção de Dados sobre uma Base de Dados 
de pinturas portuguesas dos séculos XV e XVI.
- - - - -

12h50  › 13h00 debAte 
- - - - -

2ª SeSSão
mAteriAis e Processos 
lAborAtoriAis
Prof. João coroado (moderador)
-

 14h00  › 14h30 
Ana calvo (Universidad Complutense de Madrid 
e Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes (CITAR), Centro Regional do Porto da 
Universidade Católica Portuguesa) e sonia santos 
(Universidad Complutense de Madrid) Del medi-
terráneo al atlántico: algunas consideraciones 
sobre las preparaciones de la pintura sobre tabla 
en la península ibérica.
-

 14h30  › 14h50 
José mendes (Centro de Investigação em Ciência 
e Tecnologia das Artes - CITAR / Centro Regional do 
Porto da Universidade Católica Portuguesa)

as preparações das pinturas atribuídas a Nuno 
gonçalves.
-

 14h50  › 15h10 
sara Valadas (Universidade de Evora, Centro 
Hercules)

a pintura Flamenga em Évora no século XVI – 
novas perspectivas sobre a obra atribuída a Frei 
Carlos
-

 15h10  › 15h30 
bárbara maia (Centro de Investigação em Ciência 
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e Tecnologia das Artes - CITAR / Centro Regional 
do Porto da Universidade Católica Portuguesa  
e Centro Hercules).

obras do grão Vasco e da sua oficina.

 15h30  › 15h50 
mercês lorena (Direcção Geral do Património 
Cultural, Laboratório José de Figueiredo/ DGPC-LJF)

o preparo na pintura flamenga em portugal: a 
identificação do gesso vestigial
-

 15h50  › 16h10 
Helena Pinheiro de melo (Centro de Investi-
gação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR), 
Centro Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa)

os estratos preparatórios nas obras do pintor 
eborense Francisco João (act. 1563-1595). 
- - - - -

16h10  › 16h25 PAusA
- - - - -

 16h25  › 16h45 
Agnès le gac (Departamento de Conservação 
e Restauro, Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa / Centro de Física 
Atómica da Universidade de Lisboa)

as camadas preparatórias na policromia tardo-
-gótica do retábulo mor da Sé Velha de Coim-
bra, por Jean d’Ypres.
-

 16h45  › 17h05 
isabel Pombo cardoso (Departamento de Con-
servação e Restauro, Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade Nova de Lisboa)

as camadas preparatórias em retábulos e es-
culturas douradas e policromadas portuguesas
-

 17h05  › 17h25 
milene gil (Doutorada / Centro Hércules, Univ. 
Évora) 

Documentários pINTura muraL 2D: José 
de escovar no Convento de Nossa Senhora da 
Saudação em montemor-o-Novo (alentejo).
- - - - -

17h25  › 17h40 debAte
- - - - - - - - - -

Dia 29, sábado 
-

3ª SeSSão
cAsos de estudo nA PinturA 
PortuguesA dos séculos XV e XVi
Prof. luís Afonso (moderador)
-

 09h30  › 10h00 
maría dolores gayo (Responsável do Laboratório 
de Análises,Área de Restauro do Museo Nacional del 
Prado)

evolución de las preparaciones en la pintura sobre 
lienzo de los siglos XVI y XVII en españa. 
-

 10h00  › 10h20 
Virgínia gomes (Museu Nacional de Machado 
de Castro, Direcção Geral do Património Cultural) 
e Mercês Lorena (Direcção Geral do Património 
Cultural, Laboratório José de Figueiredo/ DGPC-LJF)

o Tríptico de Santa Clara- antigas e novas questões. 
-

 10h20  › 10h40 
teresa desterro (Doutora em H. Arte / Instituto 
Politécnico de Tomar)

a obra pictórica de Francisco de Campos:
enquadramento histórico-artístico.
- - - - -

10h40  › 11h00 PAusA
- - - - -

 11h00  › 11h20 
Joaquim inácio caetano (Escola Superior de 
Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito 
Santo Silva)

Contexto histórico-artístico da pintura mural 
face à de cavalete: pontos de contacto. 
-

 11h20  › 11h40 
Patrícia monteiro (Doutorada, IHA-FLUL)

a pintura mural do Norte alentejo: artistas e oficinas.
-

 11h40  › 12h00
Alice Alves (Faculdade de Belas-Artes da Uni-
versidade de Lisboa)

De S. Catarina... a S. Vicente... questões em torno 
do levantamento de repintes na pintura portu-
guesa.
- - - - -

12h00   › 12h30 debAte
- - - - -
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4ª SeSSão
o cAso de estudo do retábulo 
dA misericórdiA de AlmAdA Pelo 
Pintor girAldo fernAndes de 
PrAdo
Prof. Ana isabel seruya (moderador)
-

 14h00  › 14h30 
carmen garrido (Doutora em História del Arte / 
Conservadora de Museus)

La búsqueda del efecto óptico en los fondos de 
la pintura.
-

 14h30  › 15h00 
Vítor serrão (IHA-FLUL) e Vanessa Antunes 
(IHA-FLUL/ FCT)

Considerações técnicas, materiais e artísticas 
sobre o retábulo da misericórdia de almada e 
o seu pintor.
-

 15h00  › 15h20 
António salgado e Joana dias (Arterestauro, 
Lda)

análise Tecnológica dos suportes lenhosos. 
análise dos processos de restauro do retábulo 
da igreja da misericórdia de almada.
- - - - -

15h20  › 15h40 PAusA
- - - - -

 15h40  › 16h20 
lília esteves (Laboratório José de Figueiredo 
Direção-Geral do Património Cultural), Alexandra 
lauw (Centro de Estudos Florestais Instituto Superior 
de Agronomia ) e madalena teles (Laboratório 
José de Figueiredo Direção-Geral do Património 
Cultural)

pinturas do século XV e XVI: uma abordagem 
dendrocronológica.
-

 16h20  › 16h40 
José Artur Pestana (Conservador-restaurador 
de Pintura Mural, Mural da História)

a pintura mural de giraldo Fernandes de prado 
em Évora e Vila Viçosa.

 16h40  › 17h00 
António João cruz (Escola Superior de Tecnologia 
de Tomar / Centro de Investigação em Ciências e 
Tecnologias das Artes)

a proveniência dos pigmentos utilizados em pintura 
em portugal antes da invenção dos tubos de tintas: 
problemas e perspectivas.
- - - - -

17h00  › 17h15 debAte
- - - - -

 17h15  › 17h30 

conclusões e encerrAmento dos 
trAbAlHos

Vítor serrão e Vanessa Antunes
- - - - - - - - - -
O Colóquio Internacional que decorre no salão-auditório 
do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, nos dias 
28 e 29 de Junho, pretende dar a conhecer as principais 
conclusões do Projecto de Investigação Colóquioz«As 
camadas de preparação invisível e a sua influência na 
pintura portuguesa dos séculos XV e XVI: uma questão 
a resolver» (PTDC/EAT-HAT/100868/2008), que mereceu 
ser aprovado para financiamento pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. Este Projecto da FCT contou como 
entidade promocional o Instituto de História da Arte da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com, co-
ordenação científica do Prof. Doutor Vitor Serrão e sendo 
investigadora principal a doutoranda Vanessa Antunes, e 
tendo como instituições parceiras Divisão do Laboratório 
José de Figueiredo, DGPC, Escola Sup. de Tecnologia de 
Tomar e Centro de Física Atómica da Universidade de 
Lisboa e Centro Hércules, Universidade de Évora. Dentro 
dos objectivos do projecto, foi alvo de análise científico-
-laboratorial e histórico-artística uma centena de pinturas 
dos séculos XV e XVI, maioritariamente portuguesas, 
mas também peças de ‘escolas’ espanholas e flamengas, 
permitindo observar melhor os processos de trabalho, a 
constância e diversidade de práticas, as flutuações de en-
comenda e práticas de oficina, durante o Gótico final, o 
Renascimento e o Maneirismo. É dado especial destaque 
a uma obra: as seis tábuas do retábulo da igreja da Mi-
sericórdia de Almada, pintado em 1590 por Giraldo Fer-
nandes de Prado. Em âmbito de sã pluridisciplinariedade, 
trinta  especialistas discutirão, durante dois dias, os pro-
blemas ligados ao brilhante ciclo de produção portuguesa 
de pintura quatrocentista e quinhentista.
Assim, convidam-se todos os interessados a assistir ao 
Colóquio Internacional e intervir nos seus debates.
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