


Obrigado por consultar o 

nosso catálogo interativo!

A partir da página seguinte pode ir

diretamente para a área que mais lhe

interessa carregando na respetiva

“mancha” e ver os vários cursos com

ligação para informação detalhada.

Todos os cursos têm:





No curso online Análise de

Obras de Arte vai aprender como

analisar obras de arte nos seus

aspetos formais e simbólicos. E

quais as especificidades a ter em

conta em obras de pintura,

escultura e arquitetura.

35€

35€

A função do curador de arte

exige conhecimentos técnicos e

de gestão mas igualmente

criatividade e ousadia. Adquira

os conhecimentos, os métodos e

ferramentas de trabalho

necessários à realização de

exposições.

35€

34€

Aprenda a fazer a análise

iconográfica de obras de arte e a

identificar a Iconografia dos

Santos, seus atributos e

representações.

Aprenda a fazer a análise

iconográfica de obras de arte e a

identificar a Iconografia de

Jesus e Maria, seus atributos,

episódios e representações. 34€

No final deste curso os

participantes ficarão a conhecer

melhor a vida e obra de alguns

dos melhores artistas do século

XVIII e XIX, representantes do

Classicismo e do Romantismo.

25€

https://citaliarestauro.com/produto/como-analisar-obras-de-arte-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/como-organizar-uma-exposicao-de-arte/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-analise-iconografica/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-iconografia-crista/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-historia-da-arte-on-line/


No final deste curso, os

participantes ficarão a conhecer

as bases e as características

formais dos estilos

arquitetónicos em análise, assim

como, localizá-los no tempo e

conseguir identificá-los através

da sua observação.

25€

35€

O que é e como funciona o

Mercado da Arte? Como

estabelecer o valor da obra de

arte? Como evoluiu e quais as

novas tendências do mercado da

arte?
25€

https://citaliarestauro.com/produto/como-identificar-estilos-arquitetonicos/
https://citaliarestauro.com/produto/como-funciona-o-mercado-da-arte/


No curso online conservação

preventiva têxteis aprenda a

conservar de forma adequada

materiais têxteis tanto em

contexto museológico como

particular.
35€

35€

O curso de restauro de pintura

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.

42€

38€

Conheça 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.

Neste curso conheça os métodos

e técnicas de intervenção em

conservação e restauro de pedra

com análise de casos práticos.

Conheça os princípios e

convenções aplicáveis à área da

reabilitação de edifícios.

42€

Aprenda a identificar e

quantificar os principais riscos

para a degradação das obras e a

implementar as medidas de

prevenção mais indicadas para

cada caso, utilizando as

ferramentas adequadas.

45€

https://citaliarestauro.com/produto/conservacao-preventiva-de-texteis-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-restauro-de-pintura-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-restauro-de-porcelanas-ceramicas-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-restauro-e-conservacao-de-pedra/
https://citaliarestauro.com/produto/conservacao-do-patrimonio-historico-curso-online/


Sistematizam-se 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.

42€

35€

O curso de restauro de 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.

42€

42€

O curso de restauro de escultura

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

https://citaliarestauro.com/produto/conservacao-ceramica-arqueologica/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-restauro-de-azulejo/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-de-restauro-de-escultura/


Aprenda a fazer o

acondicionamento e

armazenamento de documentos e

livros e a construir vários tipos

de invólucros com instruções

detalhadas e vídeos tutoriais.
34€

35€

Aprenda passo a passo como

encadernar um livro

acompanhado de vídeos tutorias

de todas as fases e operações.

38€

35€

Aprenda a identificar patologias

em livros e documentos e suas

causas, a conhecer os cuidados a

ter com os livros e documentos e

a executar intervenções

conservativas e reparos em

papel.

https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-como-conservar-documentos-em-papel/
https://citaliarestauro.com/produto/encadernacao-artesanal-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-preservacao-de-documentos-livros/


Conheça as alterações e

deteriorações mais correntes e as

técnicas de manuseio e

acondicionamento. Ficará apto a

realizar programas de

conservação de coleções

museológicas ou particulares.

25€

35€

Aprenda como realizar

fotografias com máquina digital,

manipulando os vários fatores e

elementos que condicionam a

fotografia. Fotometria, luz,

balanceamento de brancos,

recursos como filtros e

composição fotográfica.

25€

25€

Conheça a evolução da

fotografia desde a

primeira fotografia nos anos

de 1820, quando o físico

francês Joseph Nicéphore

Niépce cria as primeiras provas

positivas até aos nossos dias.

https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-conservacao-preventiva-de-fotografias/
https://citaliarestauro.com/produto/como-fotografar-curso-online-fotografia/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-a-evolucao-da-fotografia/


Neste curso vamos refletir sobre

as consequências científicas,

sociais, culturais e artísticas

motivadas pelo processo de

expansão marítima português. 24€

35€

Conheça as principais

divindades, heróis e os episódios

mais importantes na cultura

clássica. A correspondência

entre a mitologia grega e

romana. Os monstros, colossos e

seres lendários.

38€

25€

Fique a conhecer como se vivia

da Roma Antiga: a sua cultura,

crenças, arte, arquitetura,

personalidades, o que comiam,

como se vestiam e como

funcionava a sociedade.

Descubra o fascínio do Egito

Antigo e os aspetos mais

marcantes da sua cultura,

crenças e arte.
25€

O curso online história oral

apresenta as linhas-guia

essenciais para a realização de

um projeto de história oral e para

a realização de entrevistas de

história oral assim como as

principais problemáticas que

poderão surgir.

30€

https://citaliarestauro.com/produto/descobrimentos-portugueses-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-mitologia-grega-e-romana/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-a-vida-na-roma-antiga/
https://citaliarestauro.com/produto/cultura-crencas-arte-no-egito-antigo/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-historia-oral/


Mais do que decifrar letras e

palavras, propõe-se avançar para

a interpretação de textos,

alicerçada em bibliografia de

referência e num dossier

sintético com os principais

elementos a ter em conta no

momento de analisar uma

epígrafe.

35€

35€

Explore os diferentes aspetos da

cultura religiosa do Antigo

Egipto, desde os cultos locais

aos funerários, passando pelo

culto ao Faraó. A iconografia das

principais divindades será o

principal foco de estudo.

25€

22€

Neste curso fique a conhecer as

cidades muradas medievais e um

dos seus mais importantes

elementos: a muralha medieval e

as suas funções.

https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-epigrafia-latina/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-civilizacao-egipcia/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-historia-online-cidades-idade-media/


Conheça o movimento que abriu

caminho às vanguardas artísticas

contemporâneas. Conheça a obra

de Seurat, Van Gogh, Gauguin,

Cézanne, Rousseau, entre outros. 25€

35€

O curso revela curiosidades

insólitas da História da Arte,

quer dos seus artistas, quer das

obras-primas . A partir das

mesmas é construído um da

Antiguidade até à arte

contemporânea.

25€

35€

Conheça a história da arte no

Brasil começando pela arte

rupestre e a arte das civilizações

anteriores à colonização.

Conheça os grandes nomes e

obras primas da arte brasileira.

Conheça a história da arte

africana começando pela arte

rupestre e aquelas que são

consideradas as primeiras

manifestações artísticas da

humanidade até à época moderna

e à influência da arte africana

nas movimentos artísticos de

vanguarda europeus.

35€

Aprenda o que foi o barroco e 

conheça os fundamentos gerais 

deste movimento artístico 

identificando as suas principais 

caraterísticas.

30€

https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-historia-da-arte-pos-impressionismo/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-historia-da-arte-online/
https://citaliarestauro.com/produto/a-historia-da-arte-no-brasil-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-a-historia-da-arte-africana/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-historia-oral/


Conheça os movimentos;

Fauvismo, Expressionismo,

Cubismo e Futurismo, o seu

contexto e principais artistas.

20€

35€

Conheça:

o Movimento Dada, o

Surrealismo, a Pintura

Metafísica e o Abstracionismo, o

seu contexto e principais artistas. 25€

https://citaliarestauro.com/produto/historia-da-arte-curso-online-vanguardas/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-online-civilizacao-egipcia/


Aprenda o que significam os

conceitos de património /

patrimônio cultural e qual a sua

abrangência. E quais os

mecanismos de salvaguarda do

património histórico e cultural.
32€

35€

Conheça um importante aspeto

do nosso património cultural e

da nossa história. Aprenda a

degustar o vinho e a harmonizá-

lo. 39€

25€

Este curso proporciona aos

profissionais conhecimentos e

estruturação na elaboração de

projetos culturais.

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.

25€

Vamos perceber o que é gestão

museológica em toda a sua

complexidade. Vamos refletir

sobre quais os aspetos a

considerar na gestão

museológica e fornecer as

informações e documentação

para o estudo aprofundado do

tema.

35€

https://citaliarestauro.com/produto/curso-patrimonio-cultural-online/
https://citaliarestauro.com/produto/vinho-portugues-uma-visita-guiada/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-de-elaboracao-de-projetos-culturais/
https://citaliarestauro.com/produto/projeto-educativo-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/curso-museologia-online/


Aprenda a atribuir valor e dar a

conhecer um determinado

património, selecionando a

técnica de interpretação mais

apropriada, e transformá-lo

assim num recurso turístico,

educativo e social.

30€

35€

https://citaliarestauro.com/produto/curso-patrimonio-cultural-como-recurso-turistico/


No curso online Guia de Paris

conheça a história, a cultura e a

arte dos melhores exemplares

arquitetónicos parisienses.

25€

35€

No curso online Guia de Roma

conheça a “Cidade Eterna”. Os

seus monumentos, os artistas que

marcaram a sua história, as obras

de arte. 25€

25€

Uma viagem inesquecível pelos

monumentos da antiguidade –

Pirâmide de Gizé, Templo de

Amon, Partenon, Coliseu e

Basílica de Santa Sofia.

Uma viagem inesquecível

através deste guia de turismo

cultural – Catedral de

Pisa, Catedral de Santiago de

Compostela, Notre-

Dame, Catedral de Santa Maria

del Fiore, Mosteiro dos

Jerónimos.

25€

20€

No curso online guia Florença e

Pisa conheça um dos mais

fascinantes destinos do mundo.

Os seus monumentos, os artistas

que marcaram a sua história, as

obras de arte.

https://citaliarestauro.com/produto/guia-de-paris-online/
https://citaliarestauro.com/produto/guia-de-roma-online/
https://citaliarestauro.com/produto/guia-florenca-pisa-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/guia-de-monumentos-da-antiguidade/
https://citaliarestauro.com/produto/guia-de-turismo-cultural-curso-online/


20€

35€

Um roteiro cultural inesquecível

através deste guia: – Capitólio de

Washington | Castelo de

Neuschwanstein | Torre Eiffel

| Basílica da Sagrada Família

| Museu Guggenheim de Bilbau.

.

20€

Uma viagem inesquecível

através deste guia de

monumentos históricos –

Basílica de S. Pedro, Galeria

dos Uffizi, Taj Mahal, Palácio de

Versalhes, Palácio Nacional de

Queluz.

Uma visita inesquecível com o

guia online do Mosteiro dos

Jerónimos e do Palácio Nacional

de Queluz. No final deste curso

os participantes ficarão a

conhecer a história, a saber

analisar os espaços e guiar uma

visita a estes dois monumentos.

25€

https://citaliarestauro.com/produto/guia-de-monumentos-historicos-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/roteiro-cultural-curso-online/
https://citaliarestauro.com/produto/guia-online-do-mosteiro-dos-jeronimos-do-palacio-queluz/


Obrigado!


