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Entre numa experiência de aprendizagem dinâmica e
motivadora!
Como funcionam os cursos
online
Os cursos Citaliarestauro.com têm
as inscrições sempre abertas e estão
prontos para iniciar a qualquer hora.
Funcionam numa plataforma de
elearning à qual terá acesso todos os
dias, 24 horas por dia.
Todos os conteúdos estão
permanentemente disponíveis.
Basta uma ligação à internet e pode
realizar o seu curso com total liberdade.

Organização do catálogo

A plataforma está otimizada
para dispositivos móveis pelo que pode
realizar o seu curso a partir de
computador, tablet ou telemóvel, onde
quiser.

Resumo de todos os
cursos por áreas
organizadas
alfabeticamente

Após efetuar a inscrição e o pagamento
são-lhe enviadas as suas credenciais de
acesso (Utilizador e Palavra passe).
Entrando na plataforma com estas
credenciais tem acesso pleno ao seu
curso.

Carregando no nome do
curso link para página
com detalhe de objetivos
e programas (veja
também as promoções)

Os cursos pagos têm avaliação de
conhecimentos, realizada na própria
plataforma, e será emitido Certificado
de Formação com validade
internacional, onde consta a avaliação
alcançada, o programa do curso, a
duração e a identificação de
entidade formadora certificada.

Veja também os Pacotes
de cursos e Cursos Grátis

Somos uma entidade formadora
certificada pela DGERT (Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social) – Certificado de entidade
formadora nº 1800/2015. O que significa
que os certificados são válidos
internacionalmente uma vez que
respeitam as regras de certificação da
União Europeia.

Obs: os preços em reais
podem variar devido a
flutuações de câmbio
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Arte | Análise de Arte

Análise de Obras de Arte

Como fazer a leitura, análise e interpretação de
uma obra de arte nos seus aspetos formais e
simbólicos. Quais as especificidades a ter em conta
em obras de pintura, escultura e arquitetura.

Preço:
35€
140R$

Mercado de Arte

O que é e como funciona o mercado de arte? Como
estabelecer o valor de uma obra de arte. Evolução
histórica do mercado de arte e o mecado atual.

Preço:
35€
140R$

Curadoria de Arte

A função do curador de arte exige conhecimentos
técnicos e de gestão mas igualmente criatividade e
ousadia. Neste curso vai adquirir os conhecimentos,
conhecer os métodos e obter ferramentas de
trabalho necessários à realização de exposições.

Preço:
35€
140R$

Iconografia dos Santos

No final deste curso os participantes estarão aptos
a aplicar métodos de análise iconográfica e a
conhecer os símbolos e atributos dos Santos, com
exercícios práticos e materiais para utilização
futura

Preço:
34€
136R$

Iconografia (Jesus e
Maria)

Aplicar métodos de análise iconográfica e a
conhecer os episódios da vida de Jesus e Maria mais
representados nas obras de arte, com exercícios
práticos e materiais para utilização futura.

Preço:
34€
136R$

Pós Impressionismo

O movimento que abriu caminho às vanguardas
artísticas contemporâneas. Conheça a obra
de Seurat, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Rousseau,
entre outros.

Preço:
25€
100R$

Pintura das Primeiras
Vanguardas 1

A arte da ruptura e provocação.
Conheça os movimentos Fauvismo, Expressionismo,
Cubismo e Futurismo, o seu contexto e principais
artistas.

Preço:
25€
100R$
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Artes Tradicionais

Técnicas de Douramento
sobre madeira

Neste curso fique a conhecer as técnicas
tradicionais de douramento dos antigos mestres.
Fique apto a realizar os seus próprios trabalhos de
douramento.

Preço:
35€
140R$

Pintura Mural | Técnica
do fresco

Neste curso ficará a conhecer as técnicas
tradicionais da pintura mural e também ficará
apto/a a realizar pintura a fresco.

Preço:
38€
150R$

Conservação e Restauro

Conservação e Restauro
de Azulejo

O curso restauro azulejo sistematiza os métodos e
procedimentos de intervenção, exemplificados com
estudos de caso. Utiliza-se um método ativo,
ilustrado com imagens e vídeos tutoriais das
diversas fases de intervenção

Preço:
42€
170R$

Conservação e Restauro
de Pintura sobre Tela

O curso conservação e restauro pintura sobre tela
sistematiza os métodos e procedimentos de
intervenção de conservação e restauro,
exemplificados com estudos de caso, e as boas
práticas para a preservação das obras.

Preço:
42€
170R$

Conservação e Restauro
de Cerâmicas

Conheça os métodos e procedimentos de
intervenção, exemplificados com estudos de caso e
as boas práticas para a preservação das obras.
Utiliza-se um método ativo, ilustrado com imagens
e vídeos tutoriais das diversas fases de intervenção.

Preço:
38€
152R$
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Conservação e Restauro
de Escultura

O curso sistematiza os métodos e procedimentos de
intervenção em peças de escultura em madeira
dourada e policromada (arte sacra), exemplificados
com um estudo de caso e as boas práticas para a
preservação das obras.

Preço:
42€
170R$

Conservação de Cerâmica
Arqueológica

Teremos sempre de ter em consideração que cada
peça ou conjunto de peças terá de ser analisado per
si de forma rigorosa. Existem, no entanto, alguns
procedimentos e métodos para a sua preservação,
conservação e restauro que deverão ser cumpridos.

Preço:
45€
180R$

Conservação Preventiva

No final do curso os participantes vão ser capazes
de identificar e prever situações de risco e
desenvolver acções planeadas que permitam
reduzir ou controlar os danos que possam vir a
provocar a degradação dos bens culturais.

Preço:
48€
195R$

Conservação Preventiva
de Fotografias

Conheça os tipos de espécies fotográficas mais
comuns, assim como as suas alterações e
deteriorações mais correntes e as técnicas de
manuseio e acondicionamento mais adequados. Os
participantes ficarão aptos a realizar programas
de conservação de coleções museológicas ou
particulares.

Preço:
25€
100R$

Conservação Preventiva
de Têxteis

Conheça as principais caraterísticas dos materiais
têxteis, as particularidades dos seus diversos tipos,
os fatores de degradação e formas de controlo,
bem como métodos para o correto manuseamento
e acondicionamento.

Preço:
35€
140R$

Conservação e Restauro
de Pedra NOVO

Neste curso conheça os métodos e técnicas de
intervenção em conservação e restauro de pedra
com análise de casos práticos. Utiliza-se um método
ativo, ilustrado com imagens e vídeos tutoriais das
diversas fases de intervenção

Preço:
42€
170R$
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Fotografia
Fotografia. Como
Fotografar

Aprenda a realizar fotografias com máquina digital,
manipulando os vários fatores e elementos que
condicionam a fotografia.

Preço:
45€
180R$

Guias de Arquitetura e Monumentos

Tesouros Arquitetónicos I

Explicação histórica, artística e cultural do estilo
base de construção, seguida da análise do
monumento, da sua história e arquiteto. Pirâmides
de Gizé, Templo de Amon, Partenon, Coliseu,
Basílica de Santa Sofia.

Preço:
25€
100R$

Tesouros Arquitetónicos
II

Explicação histórica, artística e cultural do estilo
base de construção, seguida da análise do
monumento, da sua história e arquiteto. Catedral
de Pisa, Catedral de Santiago de Compostela,
Notre Dame, Catedral de Santa Maria dei Fiore,
Mosteiro dos Jerónimos.

Preço:
25€
100R$

Tesouros Arquitetónicos
III

Explicação histórica, artística e cultural do estilo
base de construção, seguida da análise do
monumento, da sua história e arquiteto. Basílica de
São Pedro, Galeria dos Uffizi, Taj Mahal, Palácio
de Versalhes, Palácio de Queluz.

Preço:
25€
100R$

Tesouros Arquitetónicos
IV

Explicação histórica, artística e cultural do estilo
base de construção, seguida da análise do
monumento, da sua história e arquiteto. Capitólio
de Washington, Castelo de Neuschwanstein, Torre
Eiffel, Basílica da Sagrada Família, Museu
Guggenheim de Bilbau.

Preço:
25€
100R$
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Arquitetura em Paris.
Guia da Cidade

Será abordado o período da Idade Média, a época
do excêntrico rei Luís XIV, do imperador Napoleão
Bonaparte, o período moderno e a respetiva
Exposição Universal de 1889 e, por último, o
polémico período contemporâneo.

Preço:
25€
100R$

Um Roteiro do Barroco

Conheça os fundamentos gerais do barroco e
identifique as suas principais caraterísticas.
Aprenda como como traçar percursos turísticos
deíndole cultural através da exploração de um caso
prático.

Preço:
32€
130R$

História Oral

O curso história oral conservação património
imaterial apresenta as linhas-guia essenciais para a
realização de um projeto de história oral assim
como principais problemáticas que poderão surgir.

Preço:
30€
120R$

História da Fotografia

Identificar e reconhecer a estrutura de uma
fotografia, reconhecer e distinguir os diferentes
processos fotográficos, identificar as
personalidades responsáveis pelos respectivos
avanços tecnológicos de cada processo, identificar e
reconhecer as espécies fotográficas mais
comummente encontradas e enquadrá-las na
respectiva época de produção.

Preço:
25€
100R$

História
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Livros e Documentos

Preservação de Livros e
Documentos

No final deste curso, os participantes ficarão aptos
a identificar patologias em livros e documentos e
suas causas, a conhecer os cuidados a ter com os
livros e documentos e a aplicar técnicas de
prevenção, minimização de danos e execução de
reparos em papel.

Preço:
35€
140R$

Acondicionamento de
Livros e Documentos

No final deste curso, os participantes ficarão aptos
a realizar o acondicionamento adequado de livros e
documentos em papel e a construir vários tipos de
invólucros com instruções detalhadas e vídeos
tutoriais.

Preço:
34€
136R$

Encadernação

A encadernação é a arte de criar livros de forma
artesanal utilizando técnicas ancestrais. No curso
online de encadernação vai aprender passo a passo
como encadernar um livro acompanhado de vídeos
tutorias de todas as operações.

Preço:
38€
152R$

No final do curso Mitologia grega romana | Mitos e
iconografia os participantes ficarão a
conhecerreligiões da cultura clássica (Grega e
Romana), a iconografia da mitologia clássica.
Estarão aptos a identificar episódios, símbolos e
representações presentes em obras de arte.

Preço:
38€
152R$

Mitologias

Mitologia Greco Romana.
Mitos e Iconografia
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Antigo Egipto. Mitologia e Os participantes ficarão aptos a reconhecer a
importância da religião no âmbito da cultura
Iconografia

egípcia. Identificar os locais de culto mais
importantes , identificar divindades mais
conhecidas, assim como as suas representações e
atributos. Saber reconhecer a importância do Faraó
no contexto religioso egípcio, assim, como os seus
atributos e reconhecer os elementos mais
relevantes da iconografia da mitologia egípcia.

Preço:
25€
100R$

Valorização do Património

Educação Patrimonial

Conheça métodos de trabalho e conceitos
importantes para o desenvolvimento e
operacionalização de um projeto de Educação
Patrimonial e veja algumas sugestões e guiões de
atividades.

Técnicas de Interpretação Os formandos deste curso serão capazes de atribuir
valor e dar a conhecer um determinado património,
do Património
e transformá-lo assim num recurso turístico,
educativo e social.
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Preço:
20€
100R$

Preço:
30€
120R$

Pacotes de Cursos

2 cursos
Análise de Obras de Arte + Mercado de Arte

Preço:
50€
200R$

2 cursos
Conservação e Restauro de Pintura + CR Escultura

Preço:
60€
240R$

2 cursos
Conservação e Restauro de Escultura + Técnicas de Douramento

Preço:
60€
240R$

3 cursos
Do Pós Impressionismo ao Abstracionismo

Preço:
45€
180R$

2 cursos
Conservação e Restauro de azulejo + CR Cerâmicas

Preço:
65€
260R$

2 cursos
Preservação + Acondicionamento de Livros e Documentos

Preço:
45€
180R$

3 cursos
Fotografia + História da Fotografia + Conservação de fotografia

Preço:
65€
260R$

2 cursos
Mitologia Greco Romana + Antigo Egipto (Mitologia e Iconografia)

Preço:
40€
160R$

2 cursos
Educação patrimonial + Técnicas para a Interpretação do
Património

Preço:
45€
180R$
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Cursos Grátis

Conservação e Restauro de Molduras
Edgar Degas e o Impressionsimo…
Pintura com Pigmentos Naturais
Iluminura

Para qualquer questão ou informação adicional,
por favor, contacte
geral@citaliarestauro.pt

Obrigado!
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