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Notas Biográficas
Biographical Notes 

Adelaide Duarte

duarte.adelaide@gmail.com 

investigadora de pós-doutoramento 

(iha/ fcsh-unl/fct) e membro 

dos grupos Art in the Periphery e 

Museum Studies: Art, Museums and 

Collections, no instituto de história da 

arte da faculdade de ciências sociais 

e humanas, da universidade nova 

de lisboa. a área de investigação 

onde trabalho situa-se no domínio da 

museologia e do património cultural, 

da história do colecionismo de arte, 

da história da arte contemporânea, 

do mercado e da sociologia da 

arte. defendi o doutoramento em 

Museologia e Património cultural 

(2012), na universidade de coimbra, 

onde estudei a formação de coleções 

de arte moderna e contemporânea 

por particulares, reunidas na segunda 

metade do século XX e disponíveis 

ao público por via da musealização. 

analisei as coleções de José-augusto 

frança, de Manuel de Brito, de 

José Berardo e de antónio cachola. 

também na universidade de coimbra 

realizei o mestrado em Museologia e 

Património cultural (2005), e licenciei-

me em história, variante história 

da arte (1998). do ponto de vista 

profissional, desenvolvo trabalho de 

consultoria e gestão da coleção de 

arte contemporânea de fr. a nível de 

museus, trabalhei no Museu Municipal 

de vila franca de Xira (2006-2007), 

no Museu nacional da ciência e da 

técnica doutor Mário silva (2000-

2006), em coimbra, e no Museu 

de aveiro (1999), onde desenvolvi 

investigação, inventariação, montagem 

de exposições temporárias e serviço 

educativo. Publiquei livros e alguns 

artigos decorrentes da investigação, e 

tenho vindo a apresentar comunicações. 

sou vice-Presidente da associação dos 

amigos do Museu do chiado e membro 

individual do icoM.

adelaide duarte (b. 1974) is based in 

lisbon, Portugal. completed her Phd 

in Museology and cultural heritage at 

coimbra university, Portugal (2012). 

her thesis was about contemporary art 

private collections in the public space. 

received an Ma in Museum studies 

(2005) and graduated in art history at 

coimbra university (1998). since 2008, 

she is a research member of Museum 

studies, art Museum and collections, 

a research group of the institute of art 

history, faculty of humanities and social 

sciences, in lisbon.

Alda Rodrigues

defogosinais@hotmail.com 

depois de terminar uma licenciatura de 

cinco anos em línguas e literaturas 

Modernas (variante Português-inglês, 
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via ensino, com estágio integrado) na 

faculdade de letras da universidade 

do Porto (1991-1996), trabalhou 

durante dez anos como lexicógrafa e 

coordenadora editorial (full-time) no 

departamento de dicionários da Porto 

editora (1996-2006). entre 2006 

e 2008 foi aluna de mestrado do 

Programa em teoria da literatura da 

faculdade de letras da universidade 

de lisboa. obteve o grau de mestre 

com uma tese intitulada Duas ou Três 

Coisas Sobre Cinema, com orientação 

do Prof. Miguel tamen. depois do 

mestrado trabalhou como freelancer em 

tradução e revisão, em colaboração com 

o jornal i e as editoras cotovia, gradiva 

e almedina. iniciou o doutoramento em 

2010 no mesmo Programa em teoria 

da literatura da faculdade de letras 

da universidade de lisboa, enquanto 

membro associado do instituto de 

filosofia da nova, com uma bolsa da 

fundação para a ciência e a tecnologia. 

está actualmente a preparar uma tese 

sobre colecções, com orientação do 

Prof. Miguel tamen e do Prof. João 

figueiredo.

alda rodrigues has a Ba (five-year 

licenciatura) in Modern languages and 

literature (Portuguese and english 

studies) from the university of Porto 

(1991-1996). she worked as a full-

time lexicographer and editor in Porto 

editora’s dictionary department 

between 1996 and 2006. in 2008 she 

concluded her Ma in literary theory with 

a dissertation about robert Bresson 

and alfred hitchcock (two or three 

things about film) at the faculty of 

letters of the university of lisbon. she 

worked as a freelance translator and 

proofreader before starting her Ph.d in 

literary theory at the same university in 

2010. she is an associate member of 

the ifilnova, with a fellowship from the 

foundation for science and technology. 

the topic of her Ph.d. dissertation is 

collections.

Alejandra Saladino

alejandrasaladino@gmail.com

alejandra.saladino@museus.gov.br

Museóloga, doutora em ciências 

sociais, Professora adjunta da escola 

de Museologia da universidade federal 

do estado do rio de Janeiro (unirio), 

Professora colaboradora do Programa 

de pós-graduação em Museologia e 

Patrimônio da unirio e do Mestrado 

Profissional em Preservação do 

Patrimônio cultural do instituto do 

Patrimônio histórico e artístico nacional 

(iPhan). áreas de interesse: memória, 

patrimônio e museus; processos de 

musealização com destaque para 

a preservação e musealização do 

patrimônio arqueológico. Museóloga 

do Museu da república do Ministério 

da cultura (Mr/ibram/Minc). 

atualmente realiza novo estudo em 

nível de mestrado, no Programa de Pós-
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graduação em arqueologia do Museu 

nacional/universidade federal do rio 

de Janeiro.

 

Museologist, Phd in social sciences, 

associate Professor of the school 

of Museum studies at the federal 

university of the state of rio de Janeiro 

(unirio), assistant Professor of post-

graduate studies in Museology and 

heritage unirio and Professional 

Masters in Preservation of cultural 

heritage institute of national historical 

and artistic heritage (iPhan). areas 

of interest: memory, heritage and 

museums; musealization processes 

with emphasis on the preservation 

of archaeological heritage and 

musealization. Museologist of republic 

Museum - Ministry of culture (Mr / 

iBraM / Minc). nowadays develop 

a new study at Masters level in the 

graduate Program in archaeology / 

federal university of rio de Janeiro 

national Museum.

Alexandre Caseiro 

alexandrecaseiro@ua.pt

É licenciado em engenharia do 

ambiente pela universidade de aveiro, 

onde se doutorou, em 2008, na área 

da composição química do aerossol 

europeu. centrado na análise química 

de moléculas orgânicas de azoto e 

enxofre no aerossol ambiente, fez o 

seu pós-doutoramento, entre 2009 e 

2011. desenvolveu atividade docente 

na universidade técnica de viena 

(áustria), entre 2004 e 2007, e nos 

institutos Politécnicos de coimbra, em 

2008, e de tomar, em 2011. colaborou 

com a empresa uvW, com tarefas de 

modelação da qualidade do ar exterior e 

interior e de análise de risco. Participou 

em diversos projetos nacionais, 

europeus, africanos e sul-americanos, 

na sua maioria, financiados. os seus 

interesses científicos prendem-se com 

a composição química e as fontes de 

aerossol ambiente, a modelação da 

qualidade do ar, a análise de dados para 

a validação de modelos e a deteção 

remota e uso de dados recolhidos 

por satélites para a modelação da 

qualidade do ar.

first degree in environmental 

engineering from the university of 

aveiro, where he got his Phd, in 2008, 

in the field of the european atmospheric 

aerosol chemical composition. Between 

2009 and 2011 he did a Post-doc 

researching the presence of organic 

nitrogen and sulphur molecules in 

the atmospheric aerosol. he taught 

at the vienna university of technology 

(2004-2007), and at the coimbra 

(2008-2009) and tomar (2011-2012) 

Polytechnics. he worked for uvW (2011-

2014), a Portuguese company focused 

on air quality modeling and dispersion 

studies. he took part in many european, 

Portuguese, african and south-american 
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projects. his scientific focus is on 

the chemical composition and the 

sources of the atmospheric aerosol, air 

quality modeling, model validation and 

atmospheric remote sensing. 

Alexandre Matos

ammatos@letras.up.pt 

alexandre Matos é diretor do 

departamento de investigação e 

formação da sistemas do futuro, 

lda. É doutorado em Museologia pela 

faculdade de letras da universidade 

do Porto, onde apresentou a tese 

“sPectruM: uma norma de gestão de 

coleções para os museus portugueses”, 

aprovada por unanimidade e com 

distinção a 18 de fevereiro de 2013 

e é, também, Professor afiliado do 

departamento de ciências e técnicas 

do Património da mesma faculdade 

desde setembro de 2013. a sua 

atividade, profissional e académica, 

tem sido conduzida através do 

eixo comum que é a investigação 

sobre normalização na gestão e 

documentação de património cultural. É 

coordenador do projeto Museus Portugal 

(www.museusportugal.org) e autor do 

blogue Mouseion (www.mouseion.pt).

alexandre Matos is director of the 

research and training department at 

sistemas do futuro, lda. he holds a 

Phd in Museology from the “faculdade 

de letras” university of Porto, where 

he presented the thesis “sPectruM: 

a standard management collections 

for Portuguese museums”, approved 

unanimously and with distinction on 18 

february 2013 and he’s also affiliate 

Professor at the “departamento de 

ciências e técnicas do Patrimóonio” 

in the same faculty since september 

2013. its activity, professional and 

academic, has been conducted through 

the research on standardization in 

the management and documentation 

of cultural heritage. he’s the project 

coordinator of Museums Portugal (www.

museusportugal.org) and author of the 

blog Mouseion (www.mouseion.pt). 

Alexandre Nobre Pais

apais@mnazulejo.dgpc.pt   

alexandre nobre Pais é investigador 

do Museu nacional do azulejo (1993-

2004 e novamente desde 2009). 

doutorado em artes decorativas 

(universidade católica Portuguesa), 

com um tema dedicado à produção 

de faiança (c.1550-1750), tem a seu 

cargo a coorientação de diversas 

teses de mestrado e doutoramento. 

trabalhou no Palácio da Pena, em sintra 

(1987-1993) e no instituto Português 

da conservação e restauro, anterior 

José de figueiredo (2004-2009). 

Publicou diversos artigos e livros sobre 

património cultural, em particular sobre 

azulejo e cerâmica. É membro do citar 
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e colaborador de diversos centros de 

investigação, entre os quais o artis 

(iha-flul), no grupo az – rede de 

investigação em azulejo.

alexandre nobre Pais is a researcher 

at national Museum of azulejo (1993-

2004 and again since 2009). his 

Phd dissertation in decorative arts 

(universidade católica Portuguesa) was 

dedicated to the faience production 

(c.1550-1750). he has co-orientations 

of master and Phd thesis. alexandre 

Pais worked at Palácio da Pena, sintra 

(1987-1993) and at the instituto 

Português da conservação e restauro, 

former José de figueiredo (2004-

2009). he has authored several books 

and articles about cultural heritage, 

particularly about azulejo and ceramics. 

he is member of citar and collaborator 

of other r&d units, including the artis 

(instituto de história da arte, faculdade 

de letras, universidade de lisboa), 

integrated at the group az – azulejo 

research network.

Alice Duarte

alice_duarte@hotmail.com 

Professora auxiliar da faculdade de 

letras da universidade do Porto; 

investigadora do instituto de sociologia 

(uP) e investigadora convidada do 

centro de estudos africanos (uP). 

após licenciatura em antropologia 

social e cultural na fcsh-unl, realiza 

Mestrado em antropologia/Museologia 

no ics-uM e conclui doutoramento em 

antropologia das sociedades complexas 

no iscte-uil com tese intitulada “novos 

consumos e identidades em Portugal: 

uma Perspetiva antropológica”. atual 

docência 2º e 3º ciclos em Museologia; 

2ºs ciclos em história e Património; 

turismo; estudos africanos. cobertos 

pelo tema geral dos ”discursos 

museológicos e patrimoniais”, os seus 

interesses particulares de ensino e 

investigação são os recursos culturais 

e sua gestão, exposições, museus e 

ecomuseus, museologias participativas, 

gestão integrada do património, 

desenvolvimento sustentável e 

turismo cultural, estudos póscoloniais, 

cultura material, políticas públicas 

de cultura. no Programa doutoral 

em Museologia da uP integra a linha 

de investigação Museus, Coleções e 

Património, onde cobre as seguintes 

temáticas de orientação: a questão do 

museu, das coleções e do património 

como recursos culturais e identitários 

detidos pelas populações que podem 

(e devem) ser ativados tendo em vista 

o desenvolvimento sustentável das 

mesmas; a questão da interpretação/

mediação dos recursos patrimoniais 

como instrumento central para 

potenciar e consolidar a participação 

das comunidades e a renovação e 

promoção das suas identidades; a 

questão das “novas museologias” e dos 

seus potenciais impactos e limitações; 
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a questão do desenvolvimento do 

turismo cultural e sua articulação com 

os museus locais; a questão do ato 

de expor como subtexto e a leitura das 

suas mensagens políticas e ideológicas 

à luz da abordagem póscolonial; a 

questão da cultura material como 

fonte de conhecimento; a questão dos 

efeitos das políticas públicas da cultura 

e sua legislação sobre os museus e 

o património. no Programa doutoral 

em Museologia da uP, atualmente 

orienta os seguintes temas de tese: 

Políticas Museológicas em Portugal 

e no Brasil; Museus etnográficos e 

suas Potencialidades; Museu como 

espaço de comunicação, cidadania e 

desenvolvimento; Proposta de criação 

de novo Museu em campina grande/

Brasil; espaço expositivo e arquitetónico 

em Museus de arte contemporânea.

assistant Professor at faculty of arts, 

university of Porto. researcher at 

the institute of sociology (uP) and 

invited researcher at the center 

for african studies (uP). after Bsc 

in social and cultural anthropology 

at fcsh-unl, conducts Master in 

anthropology/Museum studies 

at ics-a and completes Phd in 

anthropology of complex societies in 

iscte-uil with thesis entitled “new 

consumption and  identities in Portugal: 

an anthropological Perspective”. 

current teaching 2nd and 3rd cycles in 

Museology; 2nd cycles in history and 

heritage; tourism; african studies. 

covered in the general theme of 

“museum and heritage discourses”, 

her particular teaching and research 

interests are in cultural resources 

and its management, exhibitions, 

museums and ecomuseums, 

participatory museologies, integrated 

heritage management, sustainable 

development and cultural tourism, 

postcolonial studies, material culture, 

public cultural policies. in the Phd 

in Museology (uP) integrates the 

research line Museums collections 

and heritage, where she advises on 

the following topics: the issue of the 

museum, of the collections and of 

the heritage as cultural and identity 

resources held by the populations 

which can (and should) be activated in 

order to the sustainable development 

of these populations; the question of 

interpretation/mediation of heritage 

resources as a central tool to enhance 

and strengthen the participation of 

communities and renewal and promotion 

of their identities; the issue of the “new 

museologies” and its potential impacts 

and limitations; the question of the 

development of cultural tourism and its 

relationship with the local museums; 

the issue of the act of exposing as 

subtext and the reading of their political 

and ideological messages at the light 

of postcolonial approach; the question 

of material culture as a source of 

knowledge; the question of the effects 
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of public policies of culture and its 

laws on museums and heritage.in the 

Phd in Museology (uP) she currently 

orients the following themes of thesis: 

Museological Policies in Portugal 

and Brazil; ethnographic museums 

and its Potential; Museum as space 

of communication, citizenship and 

development; Motion for creation a new 

Museum in campina grande / Brazil; 

expositive and architectural space on 

contemporary art Museum.

Alice Semedo

semedo.alice@gmail.com

Professora auxiliar e atual diretora 

do doutoramento em Museologia na 

faculdade de letras da universidade do 

Porto. após terminar uma licenciatura 

em arqueologia na universidade 

de coimbra (Portugal) continuou os 

seus estudos na universidade de 

leicester (Ma 1991 e Phd 2003) 

onde apresentou uma tese sobre os 

discursos dos profissionais de museus 

(the Professional Museumscape: 

Portuguese Poetics and Politics), 

orientada pela Prof. susan Pearce. 

conferências publicadas e organizadas 

sobre temas relacionados com os seus 

interesses de pesquisa, tais como 

narrativas e discursos museológicos, 

identidade museológica profissional, 

missões contemporâneas para museus, 

espaços colaborativos de aprendizagem 

e a utilização de metodologias 

criativas / líquidas em contextos 

museológicos. cocriadora e editora da 

revista acadêmica Midas - Museus e 

estudos interdisciplinares e membro do 

conselho editorial da revista publicada 

Berghahn Museum Worlds. Keynote-

speaker de conferências internacionais. 

coordenou um projeto de investigação-

ação que lidou com a natureza dos 

museus e com a transformação de 

como as instituições trabalham em 

conjunto com particular enfoque para 

a utilização da escrita de diários 

enquanto estratégia de aprendizagem 

reflexiva e que apoia os processos 

de aprendizagem e reflexão-na-ação 

e imaginação criativa. interessa-se, 

particularmente, pela utilização de 

objetos de mediação performativos 

em museus. coordena atualmente um 

estudo de visitantes em museus e 

monumentos em parceria com a  drcn 

e participa num estudo de cultura 

material, relacionado com os objetos 

pertencentes ao universo do design 

Português (cides.Pt financiado pela 

fct) e que pretende aprofundar os 

processos de estudo destas coleções, 

os discursos museológicos, as 

narrativas que (re)produzem, debatendo 

propostas e modelos alternativos de 

pesquisa e exposição. É atualmente 

investigadora do citceM e orienta 

teses de doutoramento e de Mestrado 

dissertações no âmbito desses 

interesses (dissertações de Mestrado 

concluídas: 20 / tese de doutoramento 

concluídas: 3).
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alice semedo - assistant Professor and 

director for the Phd Museology studies 

at the faculty of arts, university of 

Porto. after finishing a first degree in 

archaeology at the university of coimbra 

(Portugal) i pursued my studies at the 

university of leicester (M.a. 1991 and 

Phd 2003) where i presented a thesis 

on museum professional discourses 

(the Professional Museumscape: 

Portuguese Poetics and Politics), 

supervised by Professor susan Pearce. 

Published and organized conferences on 

topics relating to my research interests 

such as museological narratives and 

discourses professional museological 

identity and contemporary missions 

for museums cocreator and editor 

of the academic Journal Midas - 

Museums interdisciplinary studies 

and a member of the editorial Board 

of the Berghahn published Journal 

Museum Worlds. invited to address 

audiences at international conferences 

as a keynote speaker. i have coord. an 

action research project that dealt with 

the nature of museums and with the 

transformation of how institutions work 

together looking particularly at the use 

of journal writing to enhance reflective 

practice through the lens of learning. 

this project has asked participants to 

write journals as a form of reflective 

and creative practice and for creative 

imagination. i am particularly interested 

in the use of performative mediation 

objects in museums. at present i am 

coordinating a museum and monuments 

visitors study in partnership with drcn 

and take part in a research team 

studying material culture, namely the 

objects belonging to the universe of 

Portuguese design (cides.Pt funded 

by fct). this research intends to 

deepen the processes of study of such 

collections and study the museological 

discourses and narratives they produce 

debating alternative research and 

exhibition proposals and models. i am 

also currently a researcher at citceM 

and supervise Ph.d. and M.a. thesis 

and dissertations within these interests 

(M.a. dissertation concluded: 20 / Phd 

thesis concluded: 3).

Ana Abascal Vila

anita_la_de_palamos@hotmail.com  

ana abascal vila: tras obtener el 

título de Maestra en la universidad 

de cantabria (2002), me licencié en 

Bellas artes en la universidad del País 

vasco (2007) y cursé el programa de 

doctorado de artes y educación en 

la universidad de Barcelona (2009). 

actualmente compagino mi actividad 

como maestra en una escuela, en la 

que trato de potenciar aprendizaje 

cooperativo, con la creativa en el campo 

de las artes y la fotografía.

ana abascal vila: after having previously 

received the title of teacher from 

the university of cantabria (2002), i 
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graduated in “fine arts” in Bilbao (2007) 

and completed a Phd in art & education 

in the university of Barcelona (2009). 

currently, i combine my activities as 

a teacher in a school in which i try to 

achieve maximum learning potential 

mixing it with creativity in the field of art 

and photography.

Ana Almeida

anaalmeida@fl.ul.pt  

ana almeida é investigadora da rede 

temática em estudos de azulejaria 

e cerâmica João Miguel dos santos 

simões (rteacJMss), núcleo de 

investigação do artis- instituto de 

história da arte da faculdade de 

letras da universidade de lisboa 

(fl-ul), desde dezembro de 2008. 

desde abril de 2012 que é bolseira 

de doutoramento da fundação para 

a ciência e tecnologia na faculdade 

de letras da universidade de lisboa 

com o tema “a cerâmica de autor para 

integração arquitectónica. a colecção 

do Museu nacional do azulejo (1949 

- 1970)” orientada pelo Professor 

doutor vítor serrão (fl-ul) e co-

orientada pelo doutor alexandre nobre 

Pais (Museu nacional do azulejo) e 

Professora doutora arquitecta ana 

tostões (instituto superior técnico). 

assistente convidada na escola superior 

de educação, instituto Politécnico de 

lisboa, desde 2012, onde lecciona as 

unidades curriculares relacionadas com 

a Museologia. Mestre em Museologia 

e Museografia pela faculdade de Belas 

artes da universidade de lisboa com a 

tese intitulada “da cidade ao Museu e 

do Museu à cidade: uma Proposta de 

itinerário sobre azulejaria de autor na 

lisboa da segunda Metade do século 

XX” (Março de 2009). licenciada em 

história, variante de história da arte, 

pela faculdade de ciências sociais 

e humanas da universidade nova de 

lisboa (1989-1993). colaborou com 

o Museu nacional do azulejo (1999 

- 2003), com o instituto das artes/

direcção-geral das artes (2004 - 2008), 

com a câmara Municipal de loures 

(1998 - 1999) e com o Metropolitano 

de lisboa (1996 - 1997). tem publicado 

diversos artigos nas área da azulejaria 

contemporânea e tem como áreas de 

maior interesse a produção cerâmica 

contemporânea, o azulejo em contexto 

museológico, urbanismo e arquitectura.

ana almeida is researcher at artis-

instituto de história da arte da 

faculdade de letras da universidade 

de lisboa and, specifically, a rede 

temática em estudos de azulejaria 

e cerâmica João Miguel dos santos 

simões (rteacJMss) since december 

2008. since april 2012 holds a Phd 

grant at the same faculty dedicated to 

“authors ceramics for architectonical 

integration. the collection of the Museu 

nacional of azulejo (1949-1971)”, under 

the supervision of vítor serrão and co-



Processos de Musealização. uM seMinário de investigação internacional | atas do seMinário
Musealisation Processes. an international research seMinar | conference Proceedings

618

nacional. em 2006, concluiu a 

licenciatura em ciências Musicais 

na faculdade de ciências sociais e 

humanas da universidade nova de 

lisboa. tendo aí terminado em Janeiro 

de 2013 o curso de Mestrado em 

artes Musicais: estudos em Música e 

tecnologias, sob o tema levantamento 

de espólios fonográficos em fita 

Magnética: avaliação do estado de 

conservação das fitas. na mesma 

faculdade, frequenta actualmente o 

curso de doutoramento em ciências 

Musicais, pretendendo especializar-se 

na área de restauro e digitalização de 

fitas magnéticas. os seus principais 

interesses de investigação relacionam-

se com a preservação e restauro de 

acervos fonográficos em fita magnética. 

este interesse, surgido na sequência do 

Mestrado, levou-a a realizar, em 2011, 

um estágio no arquivo fonográfico 

de viena, sob a orientação de nadja 

Wallaszkovits, especialista internacional 

em arquivamento de áudio e restauro. 

neste estágio teve a oportunidade 

de conhecer e experimentar as mais 

recentes técnicas e práticas no que 

respeita à preservação e restauro da 

fita magnética.

filipa Magalhães was born in coimbra 

in 1979. during 1998, began her 

musical studies at the singing class 

of Professor filomena amaro, in 

the school of Music of the national 

conservatory. in 2006, completed a 

supervision of alexandre nobre Pais 

and the architect ana tostões. guest 

lecturer at escola superior de educação, 

instituto Politécnico de lisboa, since 

2012, where she teaches disciplines 

related with Museum studies. Master 

in Museum studies at faculdade de 

Belas artes de lisboa, universidade 

de lisboa, with a thesis entitled “from 

the city to the Museum and from the 

Museum to the city. itinerary propose 

on author tiles in lisbon (second half 

of the 20th century” (March 2010). 

holds a history, and a art history 

degree from the faculdade de ciências 

sociais e humanas, universidade 

nova de lisboa (1989-1993). she 

has worked on the Museu nacional 

do azulejo (1999-2003), arts institute 

- direcção geral das artes (2004-

2008) and loures city hall – câmara 

Municipal de loures (1996-1997). has 

published various articles namely about 

Portuguese contemporary ceramics 

and azulejo. her research interests 

includes contemporary ceramic, azulejo 

in a museum context, urbanism and 

architecture.

Ana Filipa Gonçalves de Magalhães 

filipamagalhaes@hotmail.com 

filipa Magalhães nasceu em coimbra 

em 1979. em 1998, iniciou os seus 

estudos musicais na classe de canto 

da professora filomena amaro, na 

escola de Música do conservatório 
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do território, transportes e ambiente 

(citta). É licenciada em geografia, 

pós- graduada em avaliação de impacte 

ambiental pela universidade de 

aberdeen e em geografia física pela 

uP, onde se doutorou, em 1993, em 

geografia física e onde fez a agregação, 

em 2004. É representante nacional em 

diversas cost action e tem colaborado 

com a comissão europeia integrando o 

painel de avaliadores do 7º Programa 

Quadro. integra a comissão científica 

do grupo de climatologia da união 

geográfica internacional. É, desde 

2010, diretora do Mestrado de riscos, 

cidades e ordenamento do território. 

tem sido coordenadora e investigadora 

em mais de 30 projetos de investigação 

nacionais e internacionais, financiados. 

leciona e realiza investigação desde 

1983 nas áreas de climatologia urbana, 

bio e agroclimatologia, avaliação 

de impactes ambientais, poluição 

atmosférica, geopolítica, saúde e 

qualidade de vida e planeamento 

urbano.

full Professor at the department 

of geography, university of Porto. 

Member of the direction and researcher 

at the institute of Public health of 

university of Porto (isPuP), member 

of the research centre for territory, 

transports and environment (citta). is 

graduated in geography, post graduated 

in environmental impact evaluation 

at the university of aberdeen and in 

degree in Musicology at the faculty of 

social sciences and humanities of the 

universidade nova de lisboa. having 

finished there in January of 2013 the 

Master degree in Musical arts: studies 

in Music and technology, under the 

theme “levantamento de espólios 

fonográficos em fita Magnética: 

avaliação do estado de conservação 

das fitas”. in the same college, she is 

currently attending the Phd course in 

Musicology, intending to specialize in 

the area of   restoration and digitization 

of magnetic tapes. her main research 

interests are related to the preservation 

and restoration of sound on magnetic 

tape collections. this interest arose 

following the Masters, that led her to 

perform in 2011, an internship in the 

Phonogram archive in vienna, under 

the direction of nadja Wallaszkovits, an 

international expert in audio archiving 

and restoration. in this internship, she 

had the opportunity to be in touch and 

experiment the latest techniques and 

practices concerning the conservation 

and restoration of the magnetic tape.

Ana Monteiro

anamonteirosousa@gmail.com 

Prof. catedrática do departamento de 

geografia da universidade do Porto 

(uP), Membro da direção e investigadora 

do instituto de saúde Pública da 

universidade do Porto (isPuP) e 

membro do centro de investigação 
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arte, Património e teoria do restauro, 

sob orientação da Professora doutora 

Maria João neto e co-orientação da 

doutora rosário salema de carvalho, 

dedicada à questão das consequências 

da Lei da Separação do Estado das 

Igrejas para o património azulejar, no 

contexto da qual confere especial 

atenção ao problema das proveniências, 

estudando as colecções de diversos 

museus.

researcher at artis-instituto de 

história da arte, faculdade de letras, 

universidade de lisboa, within the 

group rede temática em estudos de 

azulejaria e cerâmica João Miguel 

dos santos simões. she graduated in 

history of art at faculdade de letras, 

universidade de lisboa and is preparing 

her a master’s theses in art, heritage 

and teory of restoration, under the 

supervision of Prof. dr. Maria João 

neto and co-supervision of dr. rosário 

salema de carvalho,  dedicated to 

the consequences of separation law 

from state to churches to the azulejo 

heritage. in this context, she has been 

giving particular attention to the problem 

of provenances, studying the collections 

of different museums.

Physical geography from the university 

of Porto, where she obtained her Phd 

in Physical geography, in 1993, and 

aggregation, in 2004. she is national 

representative in several cost action 

and has collaborated with the european 

commission, being member of the 

evaluation panel of the 7th framework 

Program. integrates the climatology 

group scientific committee of the 

international geographical union. since 

2010, she is the director of the Master 

course of risk, cities and spatial 

Planning. she has been coordinator and 

researcher in more than 30 national and 

international scientific funded research 

projects. she teaches and researches, 

since 1983, the areas of urban 

climatology, bio and agroclimatology, 

environmental impact assessment, 

atmospheric pollution, geopolitical, 

health and quality of life and urban 

planning. 

Ana Venâncio

a.venancio@campus.ul.pt 

investigadora da rede temática em 

estudos de azulejaria e cerâmica 

João Miguel dos santos simões 

(rteacJMss), núcleo de investigação 

do artis- instituto de história da arte 

da faculdade de letras da universidade 

de lisboa. É licenciada em história 

da arte pela faculdade de letras da 

universidade de lisboa e, actualmente, 

prepara dissertação de mestrado em 
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titled «documentação de arte 

contemporânea. o caso da 

performance musical (documentation of 

contemporary art: the case of musical 

performance)» encompasses the 

pioneering study of the preservation of 

contemporary musical performances of 

works by Jorge Peixinho or clotilde rosa, 

through its documentation. among other 

things the theme of her dissertation 

arose from the activity she performed 

as a researcher in the research project 

«documentação de arte contemporânea 

(documentation of contemporary art)» 

between 2011 and 2013. during this 

time she also completed her master 

degree in conservation and restoration 

in the same university with the thesis 

«documentar: porquê, o quê, como e 

quando? a conservação da obra de 

francisco tropa (documenting: why, 

what, how and when? the preservation 

of francisco tropa’s oeuvre)».

Carlos Eduardo Almeida Barata

caubarat@globo.com 

Museólogo (unirio), pesquisador 

dos temas história do rio de Janeiro 

e genealogia, professor do curso 

de formação de guias de turismo 

(riotur), diretor do Museu do instituto 

histórico e geográfico Brasileiro (ihgB), 

conselheiro honorário do ihg, vice-

conselheiro do colégio Brasileiro 

de genealogia, autor dos livros “os 

herdeiros do poder”, “shopping centers 

Andreia Maria Meira Machado 

Nogueira

andreia_tinta@hotmail.com

andreia nogueira, bolseira de 

investigação da fundação para 

a ciência e tecnologia (sfrh/

Bd/52316/2013), é atualmente 

doutoranda na faculdade de ciências 

e tecnologia da universidade nova 

de lisboa no Programa doutoral 

em conservação e restauro do 

Património. a sua investigação doutoral 

intitulada «documentação de arte 

contemporânea. o caso da performance 

musical» compreende o estudo pioneiro 

da preservação da performance 

musical de obras de compositores 

como Jorge Peixinho ou clotilde 

rosa, através da sua documentação. 

a sua incursão pela documentação 

como estratégia de preservação tem 

génese na atividade de bolseira de 

investigação que desenvolveu no 

seio do projeto «documentação de 

arte contemporânea» entre 2011 e 

2013. durante este período completou 

também o mestrado em conservação e 

restauro na mesma faculdade com a 

tese «documentar: porquê, o quê, como 

e quando? a conservação da obra de 

francisco tropa».

andreia nogueira is a Phd fellow 

at the department of conservation 

and restoration, universidade 

nova de lisboa. her Phd research 
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universidade de aveiro, onde integrou 

o projeto europeu SAPPHIRE e onde, 

de 2007 a 2010, foi coordenador do 

projeto financiado pela fundação para 

a ciência e a tecnologia “Contaminação 

da Atmosfera Urbana de Lisboa por 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos”. 

Integra o projeto NAVANCOR - Diálogo 

entre Ciências. Análise multidisciplinar 

das condições de navegabilidade e 

ancoragem durante o período romano 

(Esposende)”, dedicando grande parte 

dos seus trabalhos à análise química 

de artefactos arqueológicos. colabora 

em programas de formação/divulgação 

científica organizados pelo dctP.

associate researcher at the chemistry 

centre of Minho university. after 

concluding his first degree in chemistry 

at the faculty of sciences, university of 

Porto, Portugal, finished a Phd in 2001 

in a similar area. from 2003 to 2006 

worked as post-doctoral researcher at 

the department of environment and 

Planning of aveiro university, where he 

joined the european project saPPhire. 

from 2007 to 2010 was the leader 

of the scientific project “Polycyclic 

aromatic hydrocarbons contamination 

in lisbon urban atmosphere” funded 

by the Portuguese science foundation. 

he is team member of navancor 

project – “dialogue among sciences. 

Multidisciplinary analysis of navigability 

and anchoring during the roman 

period (esposende)”, devoting much 

- 1996, rio sul”, “Presidentes do 

senado no império”, “dicionário das 

famílias Brasileiras”, “rio histórico-

cultural”, “a fazenda nacional da lagoa 

rodrigo de freitas: memórias históricas 

dos bairros do Jardim Botânico, horto, 

gávea, leblon, ipanema e fonte da 

saudade”.

Museologist (unrio), researcher of 

history of rio de Janeiro city and 

genealogy, professor of course to 

guides of tourism (riotur), director of 

the Museum of Brazilian historic and 

geographic institute (ihgB), honorable 

counselor of ihgB, vice-counselor 

of Brazilian college of genealogy, 

author of the books “the power heirs”, 

“shopping centers - 1996, rio sul”, 

historic-cultural rio”, “the national farm 

of lagoa rodrigo de freitas: historic 

memories of quarters Jardim Botânico, 

horto, gávea, leblon, ipanema nd fonte 

da saudade.

César Oliveira

cesar@quimica.uminho.pt  

investigador auxiliar no centro de 

Química da universidade do Minho. 

licenciado em Química, ramo 

científico pela faculdade de ciências 

da uP, onde concluiu em 2001 o seu 

doutoramento na mesma área. de 

2003 a 2006 desempenhou funções 

de pós-doutoramento no departamento 

de ambiente e ordenamento da 
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da universidade de aveiro, desde 1994 

até ao presente. exerce funções nas 

áreas, de Biblioteca e dos recursos 

eletrónicos e apoio ao utilizador.

Phd in information and communication 

in digital Platforms from the university 

of aveiro and university of Porto (url: 

http://hdl.handle.net/10773/10444) 

(2013); Postgraduate in information 

sciences and documentation from the 

university fernando Pessoa (2008); 

4 years graduation in documentation 

and archivistic from the university of 

aveiro. researcher at the inet - Md, 

institute of ethnomusicology (fcsh - 

unl|deca - ua| fMh - ul| ese- iPP); (ii) 

Member of the aPBad - the Portuguese 

association of librarians, archivists and 

documentalists Museum information 

systems Working group; igi global 

scientific reviewer. the works are 

available on both platforms: orcid id 

(http://orcid.org/0000-0001-9622-

513X) and/or research id (http://

www.researcherid.com/rid/a-5378-

2011). university of aveiro, library 

services, document information and 

Museology (sBidM), since february 

1994. reference librarian and trainer 

focused on academic and scientific 

research, analysis and evaluation, 

information organization and retrieval, 

knowledge management. skilled in the 

development of educational tutorials 

and in reviewing. skilled in the use 

and study of information systems, both 

commercial and open source.

of its work to the chemical analysis of 

archaeological artefacts. frequently 

collaborator of dctP in training 

programs and in public dissemination of 

science.

Cristina Cortês

ccortes@ua.pt

doutoramento em informação e 

comunicação em Plataformas digitais 

pelas universidades de aveiro e 

do Porto (url: http://hdl.handle.

net/10773/10444) (2013); Pós-

graduação em ciências da informação 

e da documentação, pela universidade 

fernando Pessoa (2008); licenciatura 

em documentação e arquivística, 

pela universidade de aveiro. 

investigadora no inet - Md, instituto 

de etnomusicologia (fcsh - unl|deca 

- ua| fMh - ul| ese- iPP); Membro 

do grupo de trabalho, sistemas de 

informação em Museus (gt-siM), 

da aPBad (associação Portuguesa 

de Bibliotecários, arquivistas e 

documentalistas); revisora científica, na 

editora igi global. a produção científica 

e académica encontra-se disponível 

nas plataformas: orcid id (http://

orcid.org/0000-0001-9622-513X) ou 

research id (http://www.researcherid.

com/rid/a-5378-2011). iniciou a sua 

atividade profissional nos serviços de 

documentação da universidade de 

aveiro, atuais serviços de Bibliotecas, 

informação documental e Museologia 
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Museologia – cofeM (2011); Membro 

suplente do conselho internacional 

de Museus - icoM (2010/2011) e do 

conselho consultivo do Patrimônio 

Museológico, iBraM/Minc (2009 

- 2010); professora da faculdade 

Maurício de nassau (2004 – 2009); 

professora visitante da universidade 

federal do amazonas (2009); diretora 

da diretoria de Museus do estado da 

Bahia – diMus/iPac (2003 – 2007); 

vice-Presidente do conselho federal 

de Museologia (2006 - 2010; Membro 

suplente do comitê gestor do sistema 

Brasileiro de Museus, iBraM/Minc 

(2006 - 2011); vice-presidente do 

conselho federal de Museologia (2004 - 

2005); conselheira efetiva do conselho 

federal de Museologia, (2002 - 2003). 

ampla experiência na realização de 

projetos culturais e educativos, atuando 

principalmente nos seguintes temas: 

museus, comunicação, ação educativa, 

inclusão social, com produção de 

artigos, comunicações e palestras.

Elisa Noronha

elisa.nr@gmail.com 

doutora em Museologia pela 

faculdade de letras da universidade 

do Porto, Mestre em artes visuais 

pela universidade federal do rio 

grande do sul. Professora afiliada da 

faculdade de letras da universidade 

do Porto, e investigadora do centro de 

investigação transdisciplinar cultura, 

Eliene Dourado Bina 

edouradobina@gmail.com  

Bacharelado em Museólogia, ufBa 

(1985), com especialização em 

Museus de arte e de história; e 

licenciatura em Pedagogia, ucsal 

(1983). doutoranda em Museologia 

– universidade do Porto, Portugal. 

Bolsista caPes 6055/10-9. Mestrado 

em educação e contemporaneidade, 

uneB (2009). diretora executiva do 

Museu eugenio teixeira leal, salvador, 

Bahia, Brasil. Membro do grupo de 

Pesquisa sociaprende-educação em 

valores para a democracia, ucsal 

(2006 - atual); Membro do centro de 

investigação transdisciplinar «cultura, 

espaço e Memória» - citceM, no grupo 

Memória, Património e construção 

de identidades  (2012 - atual), fluP, 

Portugal. Parecerista da idéias – revista 

do instituto de filosofia e ciências 

humanas – unicaMP, (2012).  Perita em 

Pareceres em Projetos culturais, Minc; 

laudista de obras de arte; Membro do 

conselho internacional de Museus – 

icoM; filiada ao instituto de Museus da 

américa latina (2005 - atual); filiada à 

associação Brasileira de ecomuseus e 

Museus comunitários, (2004 - atual); 

sócia grande Benemérita do Museu do 

Presépio de salvador (2003 - atual); 

irmã da santa casa de Misericórdia 

da Bahia, (2000 - atual). atuou como 

presidente da comissão de legislação 

e normas do conselho federal de 
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essencialmente, insere-se na discussão 

sobre a constituição da identidade 

dos museus e procura compreender e 

refletir criticamente acerca das ideias 

atuais, do conceito implícito do que vem 

a ser um museu de arte contemporânea 

quando uma determinada instituição se 

manifesta como tal.

Phd in Museology  by the university of 

Porto (Portugal) and Master in visual 

arts  by federal university of rio grande 

do sul (Brasil). at the present time 

is affiliate Professor at the faculty of 

arts, university of Porto (department 

of heritage studies / 2º and 3º cycles 

of studies in Museology), and Phd 

researcher at the transdisciplinary 

investigation centre, culture, space 

and Memory (citceM) of the university 

of Porto. My research interests lie at 

the interaction of Museum studies 

and artistic studies, taking as a 

“meeting point” the museums and 

contemporary art centers (collections, 

exhibitions, spaces, agents), and at the 

contemporary art as a deeply important 

form of thought and provocation to 

thought. her doctoral thesis presents a 

study about Museums of contemporary 

art, more specifically about the 

‘musealization’ of the contemporary 

art as a process of update, access, 

rupture, affirmation and reorientation of 

institutional discourses and practices. 

strong in the methodology are the case 

studies as this dissertation analyses 

espaço e Memória (citceM). Meus 

interesses de investigação estão 

relacionados com a intersecção 

entre os estudos Museológicos e os 

estudos artísticos, assumindo como 

ponto de confluência os museus e 

centros de arte contemporânea em 

suas diversas dimensões (coleções, 

exposições, espaços, agentes), e a 

própria arte contemporânea como 

uma forma profundamente importante 

de pensamento e de provocação 

ao pensamento. sua tese doutoral 

apresenta um estudo sobre museus 

de arte contemporânea, mais 

especificamente sobre a musealização 

da arte contemporânea como um 

processo de atualização, adesão, 

rutura, afirmação, reorientação de 

discursos e práticas institucionais. 

assente na metodologia dos estudos 

de caso, neste estudo são analisados 

três museus ibero-americanos: o Museu 

do chiado – Museu nacional de arte 

contemporânea, em lisboa, o Museu 

de arte contemporânea de serralves, 

na cidade do Porto, e o Museu de 

arte contemporânea da universidade 

de são Paulo, em são Paulo. atenta 

às particularidades de cada caso, 

esta análise centra-se nos modos 

como estes museus ao musealizarem 

a arte contemporânea realizam os 

paradigmas, as discussões, as funções 

que os justificam e os fundamentam; 

e quais são as transformações por 

eles sofridas ao longo deste processo. 
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em história pela universidade federal 

de Minas gerais (1999). graduação 

(licenciatura e bacharelado) em história 

pela universidade federal de Minas 

gerais (1993). tem experiência na 

área de ensino de história, atuando 

principalmente nos seguintes temas: 

pesquisa histórica, história do Brasil, 

século XiX, historiografia e teoria da 

história. foi professora assistente e 

coordenadora do curso de graduação 

em história nas faculdades integradas 

de Pedro leopoldo.

Professor at the federal university of 

the Jequitinhonha and Mucuri (ufvJM). 

Phd in education from the university 

of Minho, Portugal. Phd in education 

from unicamp (2012). thesis on school 

museum with emphasis on heritage, 

memory and history teaching visits. 

holds an Ma in history from the federal 

university of Minas gerais (1999). 

undergraduate (bachelor and bachelor) 

in history from the federal university of 

Minas gerais (1993). have experience 

in teaching history, acting on the 

following topics: historical research, 

history of Brazil, nineteenth century 

theory of history and historiography. he 

was assistant professor and coordinator 

of the undergraduate program in 

history at integrated colleges of Pedro 

leopoldo.

three ibero-american museums: the 

chiado Museum - national Museum of 

contemporary art, situated in lisbon/

Portugal, the serralves Museum of 

contemporary art, situated in Porto 

city/ Portugal, and the Museum of 

contemporary art of the university 

of sao Paulo, situated in sao Paulo/

Brazil. While looking at the peculiarities 

of each case, this analysis focuses 

on the approaches in which these 

museums apply paradigms, discussions 

and functions that justify and support 

them through the musealization of 

contemporary art, as well as the 

transformations that occur during this 

process. essentially, it is an approach 

to the debate about museums identity 

constitution, while searching for a 

critical understanding and reflection 

on current and implicit ideas of what 

is a contemporary art museum, when 

institutions manifest themselves as 

such.

Elizabeth Aparecida Duque Seabra

bethseabra@uol.com.br

Professora na universidade federal 

dos vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(ufvJM). Pós doutorado em ciências 

da educação pela universidade do 

Minho, Portugal. doutora em educação 

pela unicamp (2012). tese sobre 

visitas escolares a museus com 

ênfase no patrimônio, memória e 

ensino de história. Possui mestrado 
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sociais e humanas da universidade 

nova de lisboa (fcsh-unl) e membro 

do centro em rede de investigação em 

antropologia (cria). no seu trabalho 

relaciona as questões das identidades 

colectivas e individuais com o estudo 

do espaço, do habitat, da cultura 

material e da cultura expressiva. 

integrou várias equipas de investigação 

e colaborou com o cineasta João Pedro 

rodrigues em três documentários. 

É autora dos livros territórios da 

identidade, antropologia do espaço e de 

casa em casa: sobre um encontro entre 

etnografia e cinema.

filomena silvano is an anthropologist, 

Professor at the faculdade de ciências 

sociais e humanas da universidade 

nova de lisboa (unl-fcsh) and 

member of the centro em rede em 

antropologia (cria). in her work, she 

establishes a relationship between 

issues of identity and the study of 

space, material culture and cultural 

expression. filomena silvano joined 

several research teams and worked with 

the film director João Pedro rodrigues 

on three documentaries. she is the 

author of three books: territórios da 

identidade, antropologia do espaço e de 

casa em casa: sobre um encontro entre 

etnografia e cinema.

Eunice Lopes 

eunicelopes@ipt.pt 

em doutoramento, na especialidade: 

políticas, imagens da cultura e 

museologia, na faculdade de ciências 

sociais e humanas, da universidade 

nova de lisboa. Mestre em Património 

e Museologia pela fcsh, da unl. 

licenciada em conservação e restauro 

pela escola superior de tecnologia 

de tomar. desde 1997 é docente da 

escola superior de gestão de tomar, 

integrando atualmente a unidade 

departamental de ciências sociais 

e humanas. colabora em vários 

Projectos nas temáticas do património, 

museologia e turismo.

in Phd, speciality: policies, images of 

culture and museology at the fcsh, 

unl. Master in heritage and Museology 

of fcsh, unl. degree in conservation 

and restoration of the school of 

technology of tomar. since 1997 he is 

assistant at the Management school 

of tomar, currently integrating the 

departmental unit for social and human 

sciences. collaborates in various 

projects in the thematic heritage, 

museology and tourism.

Filomena Silvano

fsilvano@fcsh.unl.pt 

filomena silvano é antropóloga, 

Professora da faculdade de ciências 
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de arte da universidade de louvain-

la-neuve, orientado pelos Profs rogier 

van schoute e helen verougstraete. 

de 1993 a 2000 trabalhou para a 

universidade católica Portuguesa – 

centro regional do Porto no projecto 

de instalação da escola das artes. de 

1977 a 1979 estudou e trabalhou, 

ainda, com o Teatro Seiva Trupe, Porto.

graça Magalhães is auxiliar Professor 

at university of aveiro, Portugal and 

member of id+ research instittue 

for design, Media and culture. she 

participates in national and international 

congresses and academic publications 

about drawing and image. she works 

as artist in Portugal and abroad. as 

scholarship from the foundation of 

science and technology (fct), Portugal, 

she got a Phd degree with the thesis 

a frágil totalidade. o significado do 

desenho no projeto de design. Poética 

e técnica: estudos de desenhos 

portugueses realizados a partir da 

2ª metade do séc. XX. she is also 

master in drawing - printing techniques 

(lithography) from art university of 

tama, tokyo, as scholarship of the 

Monbusho, Ministry of education of 

Japan, 1990/1993. during 1987/1990 

she studied history and conservation 

of art in rome and florence with a 

scholarship of the Portuguese Ministry 

of foreign affairs and calouste 

gulbenkian foundation and she got a 

Painting degree from faculty of fine arts 

Graça Magalhães

gracamag@ua.pt 

graça Magalhães é professora auxiliar 

no departamento de comunicação 

e arte da universidade de aveiro e 

membro do id+ instituto de investigação 

em design, Media e cultura. 

Participou em congressos nacionais 

e internacionais e em publicações 

académicas no âmbito de desenho e 

imagem. trabalha e expôs em Portugal, 

Japão e coreia do sul. foi bolseira da 

fundação para a ciência e tecnologia 

(fct) no âmbito da realização de 

estudos de doutoramento cuja tese 

concluída tem por título A frágil 

totalidade. O significado do desenho 

no projeto de design. Poética e técnica: 

estudos de desenhos portugueses 

realizados a partir da 2ª metade do 

séc. XX. licenciou-se em Pintura pela 

escola superior de Belas artes do 

Porto (atual fBauP). de 1987 a 1990 

foi bolseira do Ministério dos negócios 

estrangeiros e da fundação calouste 

gulbenkian desenvolvendo estudos 

de conservação e restauro em itália, 

roma e florença.  de 1990 a 1993 

foi bolseira do Monbusho (Ministério 

da educação do Japão) realizando 

mestrado em Desenho: Técnicas de 

Impressão_Litografia, na tama art 

university, tóquio, Japão. em 1995 

estagiou no laboratório de estudo de 

obras de arte pelo Método científico, do 

departamento de arqueologia e história 



Processos de Musealização. uM seMinário de investigação internacional | atas do seMinário
Musealisation Processes. an international research seMinar | conference Proceedings

629

guy amado works mainly as an art 

critic and contemporary art researcher, 

acting as an independent curator as 

well. takes part on some art criticism 

groups/collectives associated to Paço 

das artes, centro universitário Maria 

antonia and centro cultural são Paulo 

[all of them art institutions located in 

são Paulo – 1999/2009]. freelancer 

for several specialized periodicals 

since 2001. regular columnist for 

brazilian art magazine dasartes since 

2009. do some work as consultant on 

contemporary art issues for brazilian 

institutions such as itaú cultural, 

sesc and centro cultural Banco do 

Brasil. takes part on about a dozen 

selection panels and prize committees 

in art events in Brasil. coordinator at 

the eden 343 art center, in são Paulo 

[2007-2009], an enterprise devoted to 

provide specialized guidance on artistic 

practices. currently develops a P.h.d. 

investigation on contemporary art at 

the colégio das artes of university of 

coimbra, Portugal, with the project-

thesis “Potencies in the reverse: on 

failure in contemporary art”.

Henrique Gonçalves de Oliveira

oliveirahr@gmail.com

Bolsista de iniciação científica da 

fundação de amparo à Pesquisa do 

estado de Minas gerais (faPeMig), 

ufvJM.

of oporto university (fBauP), 1985. 

from 1993 to 2000 she worked for 

the catholic university of oporto in the 

project of the school of arts. she also 

studied and played theatre with teatro 

seiva trupe, Porto, 1977-79.

Guy Amado

apenasguy@yahoo.com.br 

guy amado é crítico de arte e 

investigador em arte contemporânea, 

atuando também como curador 

independente. integra ou integrou 

grupos de crítica de arte nas 

instituições Paço das artes, centro 

universitário Maria antonia e centro 

cultural são Paulo [sP/Brasil]. 

colabora como freelance para diversas 

publicações especializadas desde 

2000. colunista da revista brasileira 

dasartes desde 2009. realizou 

consultorias em conteúdos de arte 

contemporânea junto a instituições 

brasileiras como itaú cultural, sesc 

e centro cultural Banco do Brasil. 

integrou cerca de 10 júris e comissões 

de seleção ou premiação de eventos 

de arte no Brasil. foi coordenador 

do espaço eden 343, em são Paulo 

[2007-2009], voltado para orientação 

e acompanhamento de práticas e 

processos artísticos. atualmente 

desenvolve doutoramento em arte 

contemporânea no colégio das artes da 

universidade de coimbra, com a tese 

“Potências no avesso: do fracasso na 

arte contemporânea”.
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almeida foundation. in 2012 concludes 

the Post-graduation in Photography, 

Project and contemporary art iPa-atelier 

de lisboa and takes part in the artistic 

residency “conviver na arte – campo 

de estudos” (socialize in art – field of 

studies), sponsored by the robinson 

foundation.

Idalina Conde

https://iscte-iul.academia.edu/

idalinaconde

doutorada em sociologia, com 

especialização em arte e da cultura, 

professora auxiliar no iscte-iul instituto 

universitário de lisboa, e investigadora 

do cies – centro de investigação e 

estudos de sociologia. É autora de 

diversos estudos e sobre domínios 

culturais e artísticos, entre outras 

linhas como abordagens biográficas 

e iconográficas sobre o património 

europeu e arte contemporânea. 

tem numerosas participações em 

conferências nacionais e internacionais 

sobre estas áreas. os últimos 

trabalhos, de que prepara alguns livros 

para publicação, abordaram entre outras 

temáticas as do reconhecimento em 

arte e literacia cultural

Inês Aguiar

inesaguiar00@gmail.com

investigadora da rede temática em 

estudos de azulejaria e cerâmica 

scientific initiation scholar at Minas 

gerais state research support 

foundation (faPeMig), ufvJM.

Hermano Noronha

noor@iol.pt 

hermano noronha é Mestrando em 

criação artística contemporânea, 

universidade de aveiro. É o receptor da 

Bolsa estação imagem | Mora 2014. 

em 2013 participa como fotógrafo 

emergente no Projecto “entre Margens”, 

fundação Museu do douro e colectivo 

Kameraphoto e participa no Projecto 

artístico internacional “Portas abertas”, 

uma iniciativa do fórum da fundação 

eugénio de almeida. em 2012 conclui a 

Pós graduação em fotografia, Projecto 

e arte contemporânea, iPa-atelier 

de lisboa e participa na residência 

artística “conviver na arte – campo de 

estudos”, patrocinada pela fundação 

robinson.

hermano noronha is Ma student in 

“contemporary artistic creation” 

universidade de aveiro. is the recipient 

of estação imagem | Mora 2014 

scolarship. in 2013 takes part in the 

project “entre Margens” (Between 

Banks) as an emergent Photographer, 

Museu do douro foundation and 

collective Kameraphoto; is also a 

participant in the international artistic 

“Portas abertas” (open doors), 

organised by the fórum eugénio de 



Processos de Musealização. uM seMinário de investigação internacional | atas do seMinário
Musealisation Processes. an international research seMinar | conference Proceedings

631

has developed work in the area of digital 

photography as a part of the research 

on Portuguese azulejo and also on 

the question of the importance of 

photography in the recovery of heritage 

memory.

Inês Ferreira

inesspratleyferreira@gmail.com

inesferreira@cm-porto.pt 

inês ferreira. licenciada em artes 

Plásticas, Pintura, pela faculdade 

de Belas artes da universidade do 

Porto (1992), Master of arts, pela city 

university, londres (1998), doutoranda 

em Museologia na faculdade de 

letras da universidade do Porto, 

tendo como tema de investigação 

“Museus e criatividade”. técnica 

superior na câmara Municipal do Porto 

desde 2006. desempenhou funções 

de serviço educativo nos museus 

municipais, assessora da vereação 

e desempenha atualmente funções 

de adjunta da vice-presidência. tem 

coordenado e participado, enquanto 

colaboradora do município, em projetos 

culturais e educativos relacionados 

com equipamentos culturais, 

nomeadamente museus. implementou 

e coordena o siMcidade, um programa 

municipal transdisciplinar que cria e 

implementa projetos transversais a 

todo o universo municipal. desenvolveu 

trabalho em diversos museus no Porto 

– Museu do vinho do Porto, galeria 

João Miguel dos santos simões 

(rteacJMss), núcleo de investigação 

do artis - instituto de história da arte 

da faculdade de letras da universidade 

de lisboa. É bolseira de investigação 

(fct) do Museu nacional do azulejo 

desde 2011, trabalhando em projectos 

relacionados com o Az Infintum – 

Sistema de Referência e Indexação 

de Azulejo (http://redeazulejo.fl.ul.

pt/pesquisa-az) e, em particular, no 

projecto Catalogação de padrões da 

azulejaria portuguesa. É licenciada 

em história da arte pela faculdade 

de letras da universidade de lisboa. 

tem desenvolvido trabalho na área 

da fotografia digital como parte de 

investigação da azulejaria portuguesa 

e na questão da importância da 

fotografia na recuperação da memória 

do património.

researcher at artis-instituto de 

história da arte, faculdade de letras, 

universidade de lisboa, within the 

group rede temática em estudos de 

azulejaria e cerâmica João Miguel 

dos santos simões. she holds a fct 

researcher grant at Museu nacional 

do azulejo, since 2011, working in the 

projects related to az infinitum – azulejo 

indexation and referencing system 

(http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az), 

particularly in the project cataloguing 

Portuguese azulejo patterns. she 

graduated in history of art at faculdade 

de letras, universidade de lisboa. she 
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of Porto, research topic about Museums 

and creativity. she works in Porto 

city hall since 2006, first as Museum 

educator, then as councillor’s advisor 

and now as adjunct of the city council 

vice-presidency. as collaborator in 

the municipality, has coordinated and 

participated in cultural and educational 

projects, in particular related with 

museums. has implemented 

and coordinates siMcidade, a 

transdisciplinary municipal program that 

creates and implements interdisciplinary 

projects involving different areas of the 

municipality. she had worked in several 

museums in Porto – Museu do vinho 

do Porto, galeria do Palácio, Museu 

do carro elétrico, Museu nacional de 

soares dos reis – particularly in the 

educational department. Was coauthor 

of several materials to support visitors 

in museums - children and family 

guides, Museu nacional de soares dos 

reis; guide for teachers, Museu do 

carro elétrico; two books for children, 

Museu de lamego. she coordinated 

the cultural area of Porto digital 

association between 2005 and 2007 

and was mentor and coordinator of the 

project “discovering Porto Museums”, 

supported by Porto 2001, european 

capital of culture. oriented several 

training actions and courses in the 

field of museum education since 2001 

and occasionally had lectured some 

modules in post-graduation courses. 

as researcher, she participated in a 

do Palácio, Museu do carro elétrico, 

Museu nacional de soares dos reis 

– nomeadamente na área do serviço 

educativo. foi coautora de vários 

materiais de apoio ao visitante – guias 

de apoio a crianças e famílias do Museu 

nacional de soares dos reis; guião 

para professores do Museu do carro 

elétrico; dois livros para crianças, no 

Museu de lamego. coordenou a área 

cultural da associação Porto digital 

entre 2005 e 2007 e foi mentora e 

coordenadora do Projeto “À descoberta 

dos Museus do Porto”, no âmbito 

da Porto 2001, capital europeia da 

cultura. foi formadora em vários 

cursos de formação profissional na 

área da educação em museus desde 

2001 e lecionou pontualmente alguns 

módulos nesta área em cursos de 

pós-graduação. Participou entre 2011 

e 2013, enquanto investigadora, 

num projeto de investigação ação 

colaborativo e apreciativo, que 

envolveu quase todos os museus 

da cidade do Porto. tem publicado e 

apresentado trabalhos de investigação 

com regularidade em congressos 

e seminários na área da cultura e 

da museologia, em Portugal e no 

estrangeiro.

inês ferreira. graduated in fine arts 

by the faculty of fine arts, university 

of Porto (1992); Master of arts by 

city university, london (1998); Ph.d. 

student in Museum studies, university 
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her Master’s degree in theory of 

architecture and urban culture 

[uPc Barcelona, spain 2003] and 

is graduated in architecture [fauP 

Porto, 2001]. her research/practice 

experiments different collaborations 

between architecture, contemporary art 

and the humanities, producing oblique 

research into contemporary cultures. 

in the recent years she has developed 

an academic research on space, under 

the title “Performing Building sites: 

curating in/on/through space”, her Phd 

thesis. the research proposes a critical 

epistemology to the field of curatorial 

studies and embraces her professional 

experience as a curator and author of 

spatial installations.

Isabel Maria Antunes Pires

isabelpires@fcsh.unl.pt

compositora e intérprete de música 

acusmática, isabel Pires é doutora em 

esthétique, sciences et technologies 

des arts – spécialité musique pela 

universidade de Paris viii. É professora 

auxiliar convidada no departamento 

de ciências Musicais da universidade 

nova de lisboa e responsável pelo liM 

(laboratório de informática Musical) 

na mesma universidade. isabel Pires 

é investigadora no ceseM, onde 

é atualmente membro da direção 

executiva e coordenadora do grupo 

de investigação ligado à música 

contemporânea. os seus interesses de 

collaborative and appreciative action 

research project, developed between 

2011 and 2013, involving almost all 

museums in Porto. she has published 

and presented research papers regularly 

at conferences and seminars in the 

area of cultural and museum studies, in 

Portugal and abroad.

Inês Moreira

inexmoreira@gmail.com

inês Moreira é doutora em curatorial 

Knowledge - university of london/

goldsmiths college, 2013; Mestre 

em arquitectura e cultura urbana 

(Master Metropolis) - universitat 

Politecnica da catalunya/centre de 

cultura contemporánea de Barcelona, 

2003; e arquitecta - faculdade 

arquitectura u.Porto, 2001. foi bolseira 

da fundação para a ciência e a 

tecnologia (Mestrado, posteriormente 

doutoramento). foi programadora e 

curadora de guimarães 2012, capital 

europeia da cultura/fundação cidade 

de guimarães; coordenadora do 

laboratório do instituto das artes/

Ministério da cultura. É curadora, 

investigadora e colabora com diversas 

instituições culturais na europa.

inês Moreira (1977, Portugal) is a 

curator and researcher. inês was 

recently awarded a Phd in curatorial 

Knowledge from goldsmiths college, 

university of london, she completed 
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university of Paris viii. actually 

a teacher, lecturer and scientific 

coordinator of the Music and technology 

master degree in the department 

of Musicology - universidade  nova 

de lisboa, she is also a researcher 

at ceseM, and responsible for liM 

(laboratory of computer Music) at the 

same university. her research work is 

focused on the relationship between 

cognitive auditory perception and the 

physical phenomena of sound in musical 

contexts. it is also an important issue of 

her interest the notion of space in music 

composition.

her musical works include acousmatic 

music, instrumental and mixed-media 

and has been presented mainly in 

europe. it is also in europe that has 

been presented as performer, having 

won the 1st prize for spatialization 

and interpretation of acousmatic 

works - espace du son 2004, Belgium. 

exemples of work include chamber 

works like «incertitude», «Meditations 

intimes», «ombres», dedicated to french 

pianist guillaume coppola and «le 

souffle d’un nuage». also mixed works 

«le fil double», «triformis Mundus» and 

«reflections intemporelles» as well as 

acousmatic works sidereal», «voyage 

au center de la 5ème essence» and  

«strange presences that no longer 

exist».

investigação estão relacionados com o 

funcionamento cognitivo da perceção 

auditiva, assim como as características 

físicas do fenómeno sonoro e as noções 

de espaço na composição musical. 

tem-se interessado igualmente pela 

preservação de suportes áudio, tendo 

já dirigido trabalhos de mestrado nesse 

âmbito. trabalha regularmente com o 

compositor françois Bayle na análise 

de obras acusmáticas e produção de 

acusmografias (partituras de escuta 

gráficas).

as suas obras incluem musica 

acusmática, instrumental e mista, e 

têm sido apresentadas na europa, 

onde se tem também apresentado 

como intérprete, tendo ganho o 1° 

prémio do concurso de espacialização 

e interpretação de obras acusmáticas, 

espace du son 2004 , na Bélgica. das 

suas obras instrumentais salientamos 

«incertitude», «Méditations intimes», 

«ombres»,  e «le souffle d’un nuage». 

salientamos ainda as obras mistas 

«le fil double», «triformis Mundus» e 

«réflexions intemporelles», assim como 

as acusmáticas «sideral», «voyage 

au centre de la 5ème essence» e 

«estranhas presenças que já não 

existem».

composer and performer of acousmatic 

music, isabel Pires has a Phd in 

esthétique, sciences et technologies 

des arts - spécialité Musique from 
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da revista sociologia entre 2009 

e fevereiro de 2013. tem 16 livros 

publicados (sozinho ou em co-autoria) 

nos domínios da sociologia da cultura, 

cidade, juventude e educação, bem 

como museologia e estudos territoriais. 

É vice Presidente da associação 

Portuguesa de sociologia.

head of sociology department 

and sociology teatcher at the 

faculty of arts of the university of 

Porto (1992)Master of social 

sciences institute of social sciences, 

university of lisbon (1995) with 

the dissertation Bluesschools – a 

study on student’s cultural 

Practices in urban areas (Porto, 

issues afrontamento, 1997). Ph.d. 

in sociology of culture and 

education (1999) with essay the 

city and culture - a study  on 

urban culturaamento, 2000). effective 

member of the observatory of cultural 

activities between 1996 and 1998 and 

his current collaborator . Joined 

the team coordinator of 

the national report on cultural 

Policy (1985-95) presented in 

1998 at the council of 

europe (lisbon, Portugal on cultural 

Policies,observatory of cultural 

activities, 1998). Programmer when 

Porto was the european capital 

of culture 2001while responsible 

for the involvement of the 

population and a member of 

João Teixeira Lopes

jmteixeiralopes@gmail.com 

licenciado em sociologia pela 

faculdade de letras da universidade do 

Porto (1992) Mestre em ciências sociais 

pelo instituto de ciências sociais 

da universidade  de  lisboa (1995) 

com a dissertação tristes escolas - 

um estudo sobre Práticas culturais 

estudantis no espaço escolar urbano 

(Porto, edições afrontamento,1997).  

doutorado em sociologia da cultura e 

da educação (1999) com a dissertação 

(a cidade e a cultura - um estudo 

sobre Práticas culturais urbanas 

(Porto,edições afrontamento, 2000). 

Membro efectivo do observatório das 

actividades culturais entre 1996 e 

1998 e seu actual colaborador. integrou 

a equipa coordenadora do relatório 

das Políticas culturais nacionais (1985-

95) apresentado em 1998 junto do 

conselho da europa (lisboa, as Políticas 

culturais em Portugal, observatório 

das actividades culturais, 1998).   foi 

programador de Porto capital europeia 

da cultura 2001, enquanto responsável 

pela área do envolvimento da população 

e membro da equipa inicial que redigiu 

o projecto de candidatura apresentado 

ao conselho da europa.  representou 

o Bloco de esquerda como deputado 

à assembleia da república (2002-

2006). coordenador científico do 

instituto de sociologia da fluP entre 

2002 e fevereiro de 2010. diretor 
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atualmente é doutoranda em educação 

artística na faculdade de Belas artes 

da universidade do Porto e membro 

do instituto de investigação em arte, 

design e sociedade - i2ads. 

Julia rocha Pinto is art/educator and 

cultural mediator. develop research 

in the field of museum education, 

considering the possibilities of 

evaluation, teacher training and 

strategies for public reception. studied 

art education at universidade do estado 

de santa catarina and a Masters of arts 

and education at universidade estadual 

Paulista. Worked as an educator at 

the Museu de arte de santa catarina 

and Museu victor Meirelles, both in 

florianópolis/sc and was supervisor 

of the learning department in Pavilhão 

das culturas Brasileiras in são Paulo/

sP. is currently a doctoral student in art 

education at the university of Porto and 

member of the institute for research in 

art, design and society - i2ads.

Julio C. Bittencourt Francisco

francisjulio@hotmail.com  

Possui graduação em Museologia 

pela universidade federal do estado 

do rio de Janeiro (2002), graduação 

em direito pelo centro universitário 

da cidade (2003) e mestrado em 

Memória social e documento pela 

universidade federal do estado do 

rio de Janeiro (2005). atualmente 

the original team that drafted 

theapplication submitted to the 

council of europe. represented the left 

Bloc as a deputy to the national 

assembly (2002-2006). scientific 

coordinator of the institute 

of sociology faculty between 

2002 and february 2010. 

Journal of sociology director between 

2009 and february 

2013. has published 16 books (alone 

or in co-authorship) in the fields 

of sociology of culture, city, youth and 

education, as well as museology 

and territorialstudies vice-President of 

the Portuguese sociological association.

Julia Rocha Pinto

juliarochapinto@gmail.com 

Julia rocha Pinto é arte/educadora 

e mediadora cultural. desenvolve 

pesquisas no campo da educação em 

museus, pensando nas possibilidades 

de avaliação, na formação de 

professores e nas estratégias 

de recepção do público. cursou 

licenciatura em artes Plásticas na 

universidade do estado de santa 

catarina e fez Mestrado em artes e 

educação na universidade estadual 

Paulista. trabalhou como educadora 

no Museu de arte de santa catarina 

e Museu victor Meirelles, ambos em 

florianópolis/sc e foi supervisora 

da ação educativa do Pavilhão das 

culturas Brasileiras, em são Paulo/sP. 
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social anthropology, cultural studies 

and art history.

Lara F. Portolés Argüelles

lara.portoles@gmail.com  

lara f. Portolés argüelles es 

doctoranda en el programa en 

sociedad de la información y el 

conocimiento, becada por el internet 

interdisciplinary institute (in3) de 

la universitat oberta de catalunya 

(uoc) en Barcelona. se formó como 

historiadora del arte, especializándose 

en patrimonio cultural en la universidad 

de santiago de compostela (usc) y 

realizó un Máster oficial en historia 

del arte: conocimiento y tutela del 

Patrimonio histórico (universidad de 

granada, ugr) y un Máster oficial 

en diseño urbano: arte, ciudad y 

sociedad (universidad de Barcelona). 

recientemente ha participado con 

el capítulo “video mapping. arte, 

propaganda y conmemoración en el 

espacio urbano” en el libro Arte y 

museos del siglo XXI. Entre los nuevos 

ámbitos y las inserciones tecnológicas 

(Bellido gant, 2013) y ha participado 

en los congresos internacionales 

creating cultures: Postgraduate 

conference in culture, Media, and the 

creative industries.   (King’s  college  

london,  June  2014)   y  congreso   

internacional  educaci6n  y Patrimonio. 

(universidad de granada, May 214). 

ha trabajado en museos (fundacion-

é doutorando do Programa de Pós-

graduação em historia da américa 

latina pela Puc/rs. É professor 

assistente do curso de museologia da 

universidade federal do rio grande 

do sul, onde leciona na graduação 

disciplinas como gestão em Museus, 

expografia, Museologia e arte, Museus 

e diversidade cultural, cidadania, meio 

ambiente e cultura, Museus no mundo 

contemporâneo, Memória e patrimônio. 

tem experiência na área de Museologia, 

com ênfase em história oral, produção 

de textos e acervos documentais, 

atuando principalmente nos seguintes 

temas: história oral, musealização 

de patrimônio, antropologia cultural, 

imigração, sírios e libaneses, história 

da arte, educação ambiental, cultura e 

sustentabilidade.

has a bachelor degree in Museology 

from universidade federal do estado 

do rio de Janeiro unirio (2002), 

another bachelor degree in law from 

centro universitario da cidade (2003) 

and a master degree in the social 

Memory and document (social studies) 

from universidade federal do estado 

do rio de Janeiro unirio (2005). 

Phd (doctorate) on going at Puc/rs 

in Porto alegre/rs. has experience 

in Museology, focusing on research, 

and text production has acted on 

the following subjects: expographics, 

Museum Management, syriam and 

lebanease immigration, oral history, 
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May 214). she has worked in museums 

(eugenio granell foundation, santiago 

de compostela; Musei Mazzucchelli, 

Brescia, italy) and art galleries (toni 

tàpies gallery, Barcelona) and extended 

her formation with courses on urbanism, 

cultural heritage, and museum 

mediation, social media management.

Louise Land B. Lomardo 

louiselbl@gmail.com 

louise land B. lomardo possui 

graduação em arquitetura e urbanismo 

pela universidade federal do rio 

de Janeiro (1981), mestrado em 

engenharia nuclear e Planejamento 

energético pela universidade federal 

do rio de Janeiro (1988) e doutorado 

em Planejamento energético pela 

universidade federal do rio de Janeiro 

(2000). atualmente é pesquisadora 

e professora associada dos cursos 

da graduação e pós-graduação da 

escola de arquitetura e urbanismo 

e pesquisadora do ivig/coPPe/

ufrJ , líder e coordenadora do grupo 

de pesquisa certificado pelo cnPq: 

“laboratório de conservação de energia 

e conforto ambiental - labceca/uff - 

ombudsman da cidade” e do respectivo 

laboratório. tem experiência na área de 

arquitetura e urbanismo, com ênfase 

em Projeto de arquitetura, eficiência 

energética, tecnologia e conforto 

ambiental, atuando principalmente nos 

seguintes temas: regulamentação para 

Museo eugenio granell, en santiago 

de compostela; Musei Mazzucchelli, 

en Brescia, italia) y galerlas de arte 

(galerla toni tapies, Barcelona) y ha 

completado su formaci6n con curses 

en mediaci6n en museos, urbanismo, 

gesti6n del patrimonio cultural, 

monitora sociocultural, social media 

management.

lara f. Portolés argüelles is a Phd 

candidate in the information and society 

doctoral Programme, granted by the 

internet interdisciplinary institute (in3) 

at the open university of catalonia 

(uoc) in Barcelona. she studied 

art history, specialising in cultural 

heritage (university of santiago de 

compostela) and coursed a Masters 

degree on art history: Knowledge and 

Management  of cultural  heritage 

(university of  granada), and a Masters 

degree in urban design: art, city and 

society (university of Barcelona). she 

has recently published the chapter 

“video mapping. arte, propaganda y 

conmemoración en el espacio urbano” 

in arte y museos del siglo XXi. entre 

los nuevos ámbitos y las inserciones 

tecnológicas (Bellido gant, 2013) and 

she has participated in international 

congresses such as creating cultures: 

Postgraduate conference in culture, 

Media, and the creative industries. 

(King’s college london, June 2014) 

and congreso internacional educación 

y Patrimonio. (universidad de granada, 
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energy efficiency, technology and 

environmental comfort, acting on 

the following topics: regulations for 

the energy efficiency of buildings, 

architectural design, energy 

conservation, bioclimatic architecture, 

architectural acoustics and 

environmental assessment. received 

the 1st place in the award Procel, in 

the category of architecture design in 

energy conservation, 2005 and 2007 

editions. she is also a researcher at 

the ivig / coPPe / ufrJ, the antac 

appraiser and was vice -director of 

architecture and urbanism school in 

period 1997-2011. she conducted in 

2013 her post-doctoral sandwich stage 

at coPPe / ufrJ and ise-fraunhofer 

(germany).  

Lúcia Almeida Matos

lmatos@fba.up.pt 

lúcia almeida Matos é Professora 

associada da faculdade de Belas artes 

da universidade do Porto (fBauP) 

onde coordena o departamento de 

ciências da arte e do design e dirige 

o Mestrado em estudos artísticos com 

dupla especialização em teoria e crítica 

da arte e estudos Museológicos e 

curadoriais. É investigadora do instituto 

de história da arte da universidade 

nova de lisboa onde coordena o grupo 

de estudos de Museus. licenciada 

em filosofia pela faculdade de letras 

da uPorto, Mestre em história da 

a eficiência energética dos edifícios, 

projeto de arquitetura, conservação 

de energia, arquitetura bioclimática, 

acústica arquitetônica e avaliação 

ambiental. recebeu o 1o lugar dos 

Prêmio Procel de conservação 

de energia , categoria projeto de 

arquitetura nas edições de 2005 e 

2007. atua ainda como pesquisadora 

do ivig/coPPe/ufrJ, é avaliadora da 

antac e foi vice -diretora da escola 

de arquitetura e urbanismo no período 

de 1997-2011. realizou em 2013 seu 

estágio de pós-doutorado sanduiche 

na coPPe/ufrJ e ise-fraunhofer 

(alemanha).

louise land B. lomardo is graduated 

in architecture and urbanism by the 

federal university of rio de Janeiro 

(1981), Master’s degree in nuclear 

engineering and energy Planning by 

the federal university of rio de Janeiro 

(1988) and Phd in energy Planning 

by the federal university of rio de 

Janeiro (2000). she is currently a 

researcher and associate professor 

of undergraduate and postgraduate 

at architecture and urbanism school, 

leader and coordinator of the research 

group certified by cnPq, “energy 

conservation and environmental 

comfort laboratory - labceca / 

uff - ombudsman of the city” and 

its laboratory. she has experience 

in architecture and urbanism, with 

emphasis on architectural design, 
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she coordinates the department of art 

and design studies and is the director 

of the ma program in art studies 

with a double specialization in art 

theory and criticism and Museum and 

curatorial studies. she is a researcher 

of instituto de história da arte of 

universidade nova de lisboa where 

she coordinates the Museum studies 

group. laM has a degree in Philosophy 

(universidade do Porto), an Ma in art 

history (syracuse university) and Phd 

in art studies (university of Porto).  she 

was director of the fBauP museum, 

director of Museu nacional de soares 

dos reis and member of the executive 

board of Porto 2001, european city 

of culture. current research interests: 

processes and strategies of production, 

collection, conservation, presentation 

and reception of modern and 

contemporary art. laM has published 

and has organized and participated 

in scientific meetings about these 

subjects.  she is advisor of Ma and 

Phd investigations and coordinates 

research projects.  the more recent 

among these are “documentation of 

contemporary art (in partnership with 

serralves, culturgest, gulbenkian and 

Meiac) 2011-2013 (funded by fct) and 

the ongoing project “online catalogue of 

artists’films and videos” (funded by iha 

and uPorto).  laM has curated research 

based exhibitions such as Pintura ou 

não?,cooperativa arvore, 2012. carlos 

Barreira-uma questão de matéria,galeria 

arte pela syracuse university (eu), 

doutorou-se na faculdade de Belas 

artes da uPorto.  dirigiu o museu da 

fBauP (1996-2010), foi diretora do 

Museu nacional de soares dos reis 

(1999-2001) e administradora executiva 

da Porto 2001, capital europeia 

da cultura. atuais interesses de 

investigação: processos e estratégias 

de produção, colecção, preservação, 

apresentação e recepção da arte 

moderna e contemporânea. tem 

publicado livros e artigos e organizado 

e participado em reuniões científicas 

sobre estas temáticas. É orientadora 

de mestrados e de doutoramentos 

nas áreas referidas e coordenadora 

de projectos de investigação. destes, 

os mais recentes são o projeto 

financiado pela fct “documentação da 

arte contemporânea” (fBauP, fcsh, 

serralves, culturgest, gulbenkian e 

Meiac), 2011-2013 e o projeto em 

curso “catálogo online de filmes e 

videos de artistas co-financiado pelo 

iha e a uPorto.  tem comissariado 

exposições baseadas em investigação, 

como sejam Pintura ou Não?. 

cooperativa arvore, 2012. Carlos 

Barreira-uma questão de matéria. galeria 

Municipal de Matosinhos, 2010. Diário 

de um Estudante de Belas Artes. Museu 

nacional de soares dos reis, 2009.

lucia almeida Matos is associate 

Professor of faculdade de Belas artes, 

universidade do Porto (fBauP) where 
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de história, economia, arquivologia, 

administração Publica, turismo e 

serviço social. atualmente é bolsista 

de doutorado pleno no exterior pela 

caPes, e estudante de doutoramento 

em Museologia na faculdade de letras 

da universidade do Porto (fluP), 

em Portugal. Participou em projetos 

de pesquisa/ensino/extensão em 

história, Patrimônio e Museologia. 

Ministrou curso de extensão em história 

das ciências da saúde, Patrimônio 

e Museus. É integrante de comitês 

científicos de periódicos acadêmicos. 

Publicou artigos sobre história 

das ciências da saúde, Museus e 

Patrimônio. organizou (com outros) o 

livro “Polifonia do Patrimônio”, publicado 

em 2012 pela editora da uel, no qual 

possui publicado um capítulo com o 

título de “Museus e políticas públicas no 

Brasil: uma leitura”.

 

history from the universidade estadual 

de londrina (uel) - Brazil (2000). 

scientific initiation scholarship 

(1998/1999) – conselho nacional 

de desenvolvimento científico e 

tecnológico (cnPq). received “láurea 

acadêmica” by excellent academic 

performance in undergraduation (2000). 

Master in history of health sciences - 

casa de oswaldo cruz - fiocruz - rJ 

(2004). Masters fellow for coordenação 

de aperfeiçoamento de Pessoal de 

nível superior (caPes). Participated in 

the implementation of the Museu de 

Municipal de Matosinhos, 2010. diário 

de um estudante de Belas artes,Museu 

nacional de soares dos reis, 2009.

Lúcia Glicério Mendonça

glicerluc@gmail.com 

lúcia glicério Mendonça é licenciada 

em história pela universidade 

estadual de londrina (uel) – Brasil 

(2000). Bolsista de iniciação científica 

(1998/1999) - conselho nacional 

de desenvolvimento científico e 

tecnológico (cnPq). recebeu láurea 

acadêmica por excelente desempenho 

acadêmico na licenciatura (2000). 

Mestre em história das ciências 

da saúde – casa de oswaldo cruz 

- fiocruz - rJ (2004). Bolsista de 

mestrado pela coordenação de 

aperfeiçoamento de Pessoal de 

ensino superior (caPes). Participou 

da implantação do Museu de ciência 

e tecnologia de londrina (uel), em 

2005, como bolsista - vitae - apoio à 

cultura, educação e Promoção social, 

dentro do projeto apoio aos Museus 

(PaM). desde 2006, atuou como 

docente na universidade estadual do 

Paraná (unesPar), faculdade estadual 

de ciências econômicas de apucarana 

(fecea), universidade estadual de 

londrina (uel), universidade federal 

tecnológica do Paraná (utfPr), 

universidade estadual de Maringá 

(ueM). Ministrou disciplinas em nível de 

graduação e pós-graduação em cursos 
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Lúcia Marinho

luciadavinci@gmail.com  

investigadora da rede temática em 

estudos de azulejaria e cerâmica João 

Miguel dos santos simões, núcleo 

de investigação do artis - instituto 

de história da arte da faculdade de 

letras da universidade de lisboa. 

actualmente prepara dissertação de 

doutoramento em história da arte 

(sendo bolseira da fct - sfrh / Bd 

/ 76753 / 2011), sob a orientação 

do Professor doutor vítor serrão e co-

orientação do doutor alexandre Pais. 

dedicada à iconografia de Santa Teresa 

de Jesus a partir da Colecção do Museu 

Nacional do Azulejo, a tese tem como 

objectivo estudar as colecções do 

Museu, identificando proveniências e 

documentando o contexto original dos 

painéis em estudo. É mestre em arte, 

Património e restauro pela faculdade 

de letras da universidade de lisboa, 

com a tese intitulada Guardiães do 

Tempo: A Arte da Relojoaria na Colecção 

da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

[2011], onde incluiu um estudo sobre a 

representação de relógios na azulejaria. 

tem desenvolvido investigação nas 

áreas da azulejaria, iconografia e 

relojoaria do período barroco.

researcher at artis-instituto de 

história da arte, faculdade de letras, 

universidade de lisboa within the João 

Miguel dos santos simões thematic 

ciência e tecnologia de londrina (uel), 

in 2005, as fellow - vitae - support 

for culture, education and social 

Promotion, within the project support to 

Museums (WfP). since 2006, he served 

as a professor at the faculdade do 

estado do Paraná (unesPar), faculdade 

estadual de ciências econômicas 

de apucarana (fecea), universidade 

estadual de londrina (uel), 

universidade tecnológica federal do 

Paraná (utfPr), universidade estadual 

do Maringá (ueM) . taught courses 

at undergraduate and postgraduate 

courses in history, economics, archival 

science, Public administration, social 

Work and tourism. currently is fellow 

of Phd studies at abroad by caPes, 

and Phd student in Museology at the 

faculdade de letras da universidade 

do Porto in Portugal. Participated in 

research, teaching  and extension in 

history, heritage and Museology. taught 

an extension course in history of health 

sciences, heritage and Museums. he 

is a member of scientific committees of 

academic journals. Published articles 

on the history of health sciences, 

Museums and heritage. organized 

(with others) the book “Polifonia do 

Patrimônio”, published in 2012 by 

eduel, which has published a chapter 

with the title of “Museus e políticas 

públicas no Brasil: uma leitura”.
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María José Juan colás: after completing 

my degree in Media communication in 

the universidad Politecnica of valencia 

uPv (2006), i completed a Phd in art & 

education in the university of Barcelona 

(2009). i currently work as art director 

for an advertising agency in Barcelona, 

while i complete my thesis.

Maria José Vicentini Jorente

mjjorente@marilia.unesp.br 

doutora pelo Programa de Pós-

graduação em ciência da informação 

da universidade estadual Paulista Júlio 

de Mesquita filho (unesp). especialista 

em design de Produto. licenciada 

em artes pela fundação armando 

álvares Penteado (faaP) e em letras 

pela universidade de são Paulo (usP). 

Professora do departamento de ciência 

da informação e do Programa de Pós-

graduação em ciência da informação 

da universidade estadual Paulista Júlio 

de Mesquita filho (unesp), câmpus 

de Marília. coordenadora do curso 

de arquivologia da unesp, campus de 

Marília. investigadora nas áreas de 

informação e tecnologia, tecnologias 

de informação e comunicação, Mídias, 

intersemiótica, genética de Produtos de 

criação, hipertextualidade, Webdesign. 

Membro dos conselhos dos cursos de 

Biblioteconomia e de arquivologia e do 

conselho de Pós-graduação em ciência 

da informação da unesP de Marília. 

Membro do grupo novas tecnologias 

network on the study of tiles and 

ceramics, since 2007. currently she 

is preparing her Phd thesis (fct grant 

- sfrh / Bd / 76753 / 2011), under 

the supervision of Prof. dr. vítor serrão 

and co-supervision of dr. alexandre Pais. 

the thesis, dedicated to the iconography 

of saint teresa of Jesus, from the 

collection of the Museu nacional do 

azulejo, intends to study the Museum 

collections identifying the provenances 

and documenting the tile panels’ 

original context. in 2011 obtained a 

Master’s degree in art, heritage and 

restoration from the faculdade de 

letras da universidade de lisboa with a 

dissertation entitled “Keepers of time: 

the art of horology in the collection 

of the dr. anastácio goncalves house-

Museum”, with a particular focus on 

the study of clocks representations 

on azulejos. she has been developing 

her research in the area of azulejos, 

iconography and horology from the 

Baroque period.

María José Juan Colás

hola@majodejuan.com  

María José Juan colás: tras licenciarme 

en comunicación audiovisual en la 

uPv (2006), realicé el doctorado de 

arte y educación en la universidad 

de Barcelona (2009). actualmente 

trabajo como directora de arte para una 

agencia de publicidad de Barcelona, 

mientras preparo mi tesis doctoral.
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for implementing the Museology 

undergraduate course at unesP in 

Marilia. Member of unesP Museological 

activities committee. coordinator of the 

fellowship program unesP / university 

of Porto (cetacMedia) together with the 

Portuguese researcher Prof. dr. candida 

fernanda ribeiro. ad hoc reviewer for 

Brazilian sponsoring agencies. Publisher 

of the journal BJis.

Maria Teresa Cruz

teresacruz12@gmail.com 

doutorada em ciências da 

comunicação, é directora do centro de 

estudos de comunicação e linguagens 

e professora no departamento de 

ciências da comunicação da faculdade 

de ciências sociais e humanas da 

universidade nova de lisboa, onde 

lecciona nos domínos da teoria da 

imagem, da estética e teoria dos 

Media e das artes contemporâneas. 

É investigadora do centro de estudos 

de comunicação e linguagens desde 

1999, tendo coordenado, entre 2008 

e 2011, a linha de investigação em 

comunicação e artes. em 2001 e 

fundou a revista digital interact – 

revista on line de arte cultura e 

tecnologia (http://interact.com.pt/) 

que dirigiu até 2006. foi também 

directora da revista de comunicação 

e linguagens entre 2010-2012. os 

seus interesses de investigação estão 

actualmente centrados nas técnicas 

em informação (gPnti) da unesP. 

Membro da comissão de implantação 

do curso de Museologia da unesP. 

Membro do comitê de atividades 

Museológicas da unesP. coordenadora 

do convênio unesp/universidade do 

Porto (cetacMedia) juntamente com 

a pesquisadora portuguesa Prof. dra. 

cândida fernanda ribeiro. Parecerista 

ad hoc de agências de fomento. editora 

de conteúdo do periódico BJis.

 

doctorate degree by the graduate 

Program in information science 

at univ estadual Paulista Júlio de 

Mesquita filho (unesP) in Marilia, 

Brazil. specialist in Product design. 

degree in arts by fundação armando 

alvares Penteado (faaP) and language 

by the university of são Paulo (usP). 

Professor at department of information 

science,  graduate Program in 

information science at univ estadual 

Paulista Júlio de Mesquita filho 

(unesP), Marilia. course coordinator 

in archivology. researcher in the areas 

of information technology, information 

technology and communications, 

Media, intersemiotic, genetics of 

Product creation, hypertextuality, 

Webdesign. council  Member of library 

and archival science undergraduate 

council Member of graduate studies 

in information science, unesP, Marilia. 

Member of new technologies in 

information group (gPnti), unesP. 

Member of the Museology commission 
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Marina Byrro Ribeiro

marinabyrro@gmail.com 

Marina Byrro ribeiro possui graduação 

em arquiteta e urbanismo pela 

universidade federal do rio de 

Janeiro (1983), Mestrado em conforto 

ambiental pela universidade federal do 

rio de Janeiro (1993), trabalho realizado 

com ênfase no estudo de edifícios de 

valor cultural e sua adaptação ao clima. 

É arquiteta especializada no setor de 

conservação e restauro de edifícios 

históricos, tendo realizado no instituto 

de Patrimônio histórico e artístico 

nacional / iPhan diversas obras dentre 

os quais se destacam a restauração 

da antiga alfândega para a instalação 

do centro cultural casa frança Brasil; 

a restauração e adaptação do Palácio 

itamaraty para reinstalação do Museu 

histórico diplomático; restauração 

e conservação do Palácio gustavo 

capanema. atou como arquiteta do 

instituto Brasileiro de Museus – iBraM 

junto a diversos museus brasileiros 

e ministrou oficina de arquitetura de 

Museus em diversas cidades no Brasil, 

tendo realizado especialmente estudos 

e obras no Museu histórico nacional. 

recebeu o 1º Prêmio do concurso 

internacional de arquitetura casamo-

clim 91/92 Paris / frança com trabalho 

em equipe, sobre projetos adaptados ao 

clima; recebeu a condecoração ordem 

do rio Branco no grau cavaleiro pela 

restauração do Palácio itamaraty do 

culturais, nas artes  contemporâneas e 

nas estéticas pós-media, em particular 

nas formas do “cinema expandido”.

Maria teresa cruz teaches at the 

communication sciences department, 

in social and human sciences faculty 

of the new university of lisbon 

(unl) in the fields of image theory, 

Media aesthetics and theory and 

contemporary art. she is the director of 

the research center on communication 

and language, where she also 

coordinated the research line on «art 

and communication» (2007-2012) and 

created the Journal  “interact – art, 

culture and technology” http://interact.

com.pt/ she was aslo the director of 

the academic Journal on communication 

and language between 2010-2012. 

he present research interests focus 

upon cultural techniques and cultural 

heritage, as well as contemporary art 

and post-media aesthetics. her most 

recent research activity includes the 

coordination of the communication 

design project of the côa Museum 

(devoted to World heritage Paleolithic 

rock art of the côa valley) and of the 

gonçalo ribeiro telles interpretive 

center, fundação caloust gulbenkian, 

lisboa (dedicated to the work this 

portuguese landscape architect, 

recipient of the 2013 sir geoffrey 

Jellicoe award).
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clim, in the edition 91/92, in Paris 

/ france, with teamwork on climate 

adapted project. received the order of 

rio Branco medal for the restoration of 

the itamaraty Palace in rio de Janeiro. 

currently develops doctorate at the 

Postgraduate Program in architecture 

and urbanism at school of architecture 

and urbanism at the fluminense federal 

university, under orientation of Phd 

louise B. land lomardo. 

Marina Pugliese

Marina.Pugliese@comune.milano.it 

Marina Pugliese is director of the 

Modern and contemporary art sector 

(city of Milan) comprehensive of Museo 

del novecento, galleria d’arte Moderna 

and Museo delle culture.as an art 

historian, her research focuses on 

the material aspects, techniques and 

conservation of contemporary art as 

well as the relation between the artwork 

and the context in which it is  exhibited. 

she has Phd in art history at udine 

university, is graduate in humanities 

at genoa university with a master 

degree in art history and has a diploma 

in contemporary art conservation at 

enaip (Botticino). after graduation she 

won scholarships for further studies at 

the accademia dei lincei in rome and 

at the Pavia university for specialist 

studies at l’université de Paris 1.she 

is member of the steering committee 

of incca (international network for the 

rio de Janeiro. atualmente desenvolve 

doutorado no Programa de Pós-

graduação em arquitetura e urbanismo 

da escola de arquitetura e urbanismo 

da universidade federal fluminense,  

sob a orientação da Prof. dr.a louise 

land B. lomardo.

Marina Byrro ribeiro is graduated in 

architecture and urbanism by federal 

university of rio de Janeiro (1983). 

has a Master’s degree in environmental 

comfort by federal university of rio de 

Janeiro (1993) and this study emphasis 

the cultural value of buildings and their 

adaptation to local climate. specialist in 

conservation and restoration of historic 

buildings, worked for Brazilian institute 

of historical and artistic heritage / 

iPhan, participating in the restoration 

of the ancient rio de Janeiro customs 

for installation of the cultural center 

casa frança Brasil; the restoration and 

adaptation of the itamaraty Palace for 

reinstallation of the diplomatic history 

Museum; restoration and conservation 

of the gustavo capanema Palace 

building, international landmark of 

modern architecture. Worked for the 

Brazilian institute of Museums – iBraM, 

assisting many Brazilian museums, 

giving training on Museum architecture 

in several workshops in Brazil, and 

assisting the national history Museum 

in its building adaptation. received 

the 1st Prize in the international 

architectural competition casamo – 
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library science at ufrgs since 2006, 

researcher in the field of cultural 

heritage and social Memory, coordinator 

of the course of Museology of ufrgs, 

from 2010 to 2012, Phd student in the 

doctoral program in Museology from the 

university of Porto since 2012.

Mônica Lóss dos Santos

nicaloss@gmail.com

Mônica lóss dos santos: artista 

plástica, bacharel (2003) e licenciada 

(2004) em artes visuais, especialista 

em design para estamparia (2005), 

Mestre em educação (2007) sendo 

todos cursados na universidade federal 

de santa Maria, rio grande do sul, 

Brasil e doutora em artes y educación 

(2013) pela universidade de Barcelona. 

atualmente resido em Brasil onde 

trabalho com assessoria em projetos 

educativos e ilustradora.

Mônica lóss dos santos: visual artist. 

i completed my degree in visual arts 

(2003) and my licence to teach visual 

arts (2004). specialist in design and 

textiles (2005), Masters degree in 

education (2007). all of the above were 

completed in the federal university of 

santa Maria, rio grande do sul, Brasil. 

i recently completed a Phd in art & 

education (2013) from the university of 

Barcelona. i currently live in Brazil where 

i do project work related to education 

and design.

conservation of contemporary art). 

some of her most recent publications 

include: ephemeral Monuments. history 

andconservation of installations 

(co-authored with B. ferriani), getty 

Publications 2013; Museo del 

novecento. the collection (co-authored 

with n. castagnoli, a. negri, f. fergonzi), 

electa 2010; l’arte pubblica nello 

spazio urbano. committenti artisti e 

fruitori, (co-authored with carlo Birrozzi) 

Bruno Mondadori, 2007; tecnica Mista. 

Materiali e procedimenti dell’arte 

contemporanea, Bruno Mondadori 

2006.

Marlise Maria Giovanaz

mgiovanaz@gmail.com 

licenciada e Mestre em história 

pela universidade federal do rio 

grande do sul, professora em nível 

superior desde 1999, professora dos 

cursos de Museologia, arquivologia e 

Biblioteconomia da ufrgs desde 2006, 

pesquisadora do campo do Patrimônio 

cultural e da Memória social, 

coordenadora do curso de Museologia 

da ufrgs de 2010 a 2012, aluna do 

curso de doutoramento em Museologia 

da universidade do Porto desde 2012.

graduate and Master’s degree in 

history from the federal university 

of rio grande do sul, professor in 

higher level since 1999, professor 

of Museology, archival science and 
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suas investigações no património 

arquitectónico e na paisagem rural, 

em particular no património associado 

à vitivinicultura. integrou a equipa 

responsável pela candidatura a 

Património Mundial do alto douro 

vinhateiro.

natália fauvrelle holds a Ma in history 

of art (oporto university) in the field 

of heritage and restoration, with a 

thesis about the douro quintas wine 

architecture. she is currently pursuing 

a Phd in Museum studies (also at the 

oporto university) with an emphasis 

in the winescape of the alto douro 

vinhateiro and the management 

challenges of this world heritage 

site. since 2006 she works at the 

douro Museum, located at régua, 

as the coordinator of the Museology 

department. she is also a member of 

the research group citceM, centro de 

investigação transdisciplinar «cultura, 

espaço e Memória», based at the 

oporto university. she published several 

books and articles on douro heritage 

and history, with a special focus on 

architectural and landscape wine 

heritage.

Natália Nakano

natinakano@gmail.com 

Pós graduanda do Programa de Pós 

graduação em ciência da informação 

(PPgci) pela unesp, campus de Marília. 

Natália de Figueirêdo Biserra

nbiserra@gmail.com 

Museóloga (unirio) e mestranda 

do Programa de Pós-graduação em 

Museologia e Patrimonio (PPg-PMus/

unirio).

Museologist (unirio) and student of 

Master of Museology and heritage (PPg-

PMus/unirio).

Natália Frauvelle 

nfauvrelle@netdominium.com

Mestre em história da arte na área de 

Património e restauro, tendo obtido o 

grau de Mestre com uma tese sobre 

a arquitetura das quintas do douro, 

e a frequentar o doutoramento em 

Museologia da faculdade de letras 

da universidade do Porto (Bolseira 

de doutoramento da fct/Md), 

centrando a sua investigação na 

paisagem classificada do alto douro 

vinhateiro e os desafios da gestão 

deste património. É coordenadora dos 

serviços de museologia do Museu 

do douro (em licença), projeto no 

qual tem colaborado desde 2002. É 

investigadora do citceM, centro de 

investigação transdisciplinar «cultura, 

espaço e Memória», com sede na 

faculdade de letras da universidade 

do Porto. Publicou vários livros e 

artigos sobre o património duriense 

e sobre a sua história, centrando as 
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and digitizing of documental collection 

of research William nava and of 

Museu Paleontológico in Marília. has 

been working specially on issues of 

information access, digital inclusion, 

information services on digital era, as 

well as virtual reference services in 

university libraries. has studied the 

role of information and communication 

technologies (ict) in changes related 

to the transformation of custodial 

paradigm and its application in post 

modern societies and how these 

technologies have influenced the world 

of libraries, archives and museums 

nowadays. sponsored by caPes since 

2013.

Noémia Gomes

ngomes@arq.up.pt

noémia herdade gomes, nasceu em 

angola 1969.

licenciada pela escola superior Belas 

artes  do Porto, em artes Plásticas / 

Pintura em 1993,  mestrado em Theatre 

Design pela Slade School of Fine Arts, 

University College of London em 1997 e 

doutorada em desenho, pela Facultad 

de Bellas Artes Universidad de Barcelona 

em 2012, com a tese intitulada, 

“desenho: interações e extensões no 

processo, projecto e obra artística, 

estudo de caso: William Kentridge”, 

distinguida com o Premi extraordinari 

de doctorat pela universidade de 

Barcelona em 2013. como docente, 

lecciona as unidades curriculares de 

integrante do grupo de pesquisa novas 

tecnologias da informação (gPnti) da 

universidade estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita filho” com o grupo oficina do 

texto científico. Participa atualmente do 

Projetos de extensão de reestruturação 

e digitalização do acervo do Museu 

Municipal histórico Pedagógico hélio 

antônio scarabôttolo de Marília e 

descrição e digitalização dos acervos 

documentais do pesquisador William 

nava e do Museu Paleontológico de 

Marília. trabalha com foco nas questões 

de acesso a informação, inclusão 

digital, serviços de informação na era 

digital, bem como serviço de referência 

virtual em bibliotecas universitárias. 

estuda o papel das tecnologias de 

informação e comunicação (tic) nas 

mudanças relacionadas à transformação 

do paradigma custodial e sua ampliação 

nas sociedades pós modernas e como 

essas tecnologias têm influenciado 

o mundo das bibliotecas, arquivos e 

museus na atualidade. Bolsista caPes 

desde fevereiro de 2013.

graduate student in information 

science at univ estadual Paulista, 

unesp, Marília, sP, Brazil. Member of 

the research group novas tecnologias 

da informação (gPnti) at unesp; 

Member of the group oficina do texto 

científico. currently participating on the 

extension Projects for restructuring 

and digitizing the collection of Museu 

histórico Pedagógico hélio antônio 

scarabôttolo in Marília and description 
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studies (dea) in art and education at 

the university of Barcelona (2009). 

currently i am preparing my thesis on 

detained and disappeared persons.

Patrícia Nóbrega

patricianobregap@gmail.com  

É investigadora colaboradora do 

artis - instituto de história da arte da 

faculdade de letras da universidade 

de lisboa, desenvolvendo investigação 

da rede temática em estudos de 

azulejaria e cerâmica João Miguel dos 

santos simões. neste grupo integrou 

diversos projectos sobre catalogação, 

inventário e estudo de azulejaria, em 

parceria com instituições nacionais e 

estrangeiras. É mestre em Museologia, 

pela faculdade de ciências sociais 

e humanas da universidade nova de 

lisboa, com uma tese intitulada “o 

azulejo enquanto objecto museológico” 

[2013], que abordou o estatuto do 

azulejo (adquirido no século XiX) 

como bem móvel, coleccionável e 

museológico. tem como principais 

áreas de investigação a azulejaria, o 

coleccionismo e o inventário, tendo 

publicado, neste âmbito, alguns artigos 

em revistas científicas. actualmente 

exerce funções na área de inventário no 

centro de arte Moderna da fundação 

calouste gulbenkian.

is researcher collaborator of artis-

instituto de história da arte, faculdade 

desenho na faculdade de arquitectura 

da universidade do Porto desde 2002. 

É membro integrado do centro de 

investigação arquitectura e urbanismo 

(ceau) desde 2013, coordenando o 

projecto de investigação, intitulado 

“a coleção de desenhos . escola  de 

arquitectura  do Porto”.

Norma Alzate Rincón

normaalzater@hotmail.com  

norma alzate rincón: cineasta 

consumada y escritora colombiana 

ubicada en Barcelona. especializada 

en antropología forense, derechos 

humanos, igualdad de género. 

investigación y trabajo social 

permanente en temas relacionados 

con la defensa de los derechos de la 

humanidad y en especial el tema de 

la desaparición forzada de Personas. 

diploma de estudios avanzados (dea) 

en arte y educación pela universidad 

de Barcelona (2009). Preparo mi tesis 

sobre la visibilización de las personas 

detenidas y/o desaparecidas.

norma alzate rincón: originally from 

colombia, i work in cinema and am a 

writer currently living in Barcelona. i am 

specialized in forensic anthropology, 

human rights, and gender equality. i 

do social Work research focused on 

the defense of the human rights, in 

particular on the people who have been 

“disappeared”. degree in advanced 
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British Museum’s africa Programme. 

his books include Museums, heritage 

and international development 

(2014, coedited with Wayne Modest), 

exhibition experiments (2007, coedited 

with sharon Macdonald), and the 

ethnographic monograph highland 

homecomings: genealogy and heritage-

tourism in the scottish diaspora (2007).

Paula Menino Homem

pmeninoh@gmail.com 

Prof. auxiliar da fluP e membro do 

departamento de ciências e técnicas 

do Património (dctP). licenciada em 

história_variante de arqueologia, 

bacharel em Bens arqueológicos e 

etnográficos, mestre em Química 

aplicada ao Património cultural e 

doutorada em Museologia, na área 

da estudo dos Materiais, ambiente e 

conservação Preventiva. desenvolve 

investigação sobre a interação 

sinergética ambiente/materiais de 

suporte às coleções e metodologias 

de avaliação e prevenção. Participou 

em projetos de investigação 

europeus, como membro do end-user 

Panel (iMPact, Master, lido). foi 

representante nacional do Ministério da 

ciência, tecnologia e ensino superior no 

comité de gestão da ação cost d42 - 

chemical interactions Between cultural 

artifacts and indoor environment 

(enviart). É membro dos grupos de 

trabalho dos Metais e da conservação 

de letras, universidade de lisboa 

within the João Miguel dos santos 

simões thematic network on the study 

of tiles and ceramics. she worked on 

several projects of this research unit 

concerning cataloging, inventory and 

tilework, in partnership with national 

and international institutions. in 2013 

obtained a Master’s degree Museology  

from the faculdade de ciências  sociais 

e humanas of the universidade nova de 

lisboa with a dissertation entitled “the 

tile as a museum object”, in which she 

studied the new status of the tile as a 

movable, collectable and museological 

object. she has her main research areas 

on tilework, collecting and inventory, and 

her articles have appeared in scientific 

publications. she currently works on 

inventory at the centro de arte Moderna 

of fundação calouste gulbenkian.

Paul Basu

paul.basu@ucl.ac.uk 

Professor of anthropology and cultural 

heritage at the institute of archaeology, 

university college london. he is a 

social anthropologist specializing in 

issues relating to cultural heritage, 

memory and landscape, as well as 

critical museology. for the past 10 

years he has been working in sierra 

leone, where, alongside ethnographic 

fieldwork, he engages in museum/

heritage consultancy work, including 

a long-standing collaboration with the 
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Porfíria Formiga

porfiriasantosformiga2000@gmail.com

 

Porfíria formiga é técnica do Museu 

nacional do azulejo desde 1984, 

onde desenvolve funções ligadas ao 

inventário, conservação preventiva e 

museografia. trabalhou no instituto 

Português do Património cultural, no 

departamento de inventário (1981-

1984). actualmente, tem a seu cargo o 

processo de inventariação do projecto 

Devolver ao Olhar.

 

Porfíria formiga is a technician of 

national Museum of azulejo since 1984, 

developing tasks related to inventory, 

conservation and museography. she 

worked at instituto Português do 

Património cultural, in the inventory 

department (1981-1984). currently she 

is in charge of the inventory process of 

the project devolver ao olhar.

Rafaela Ganga

rafaela.ganga@gmail.com 

licenciatura em ciências da educação 

– faculdade de Psicologia e ciências 

da educação da universidade do Porto 

(2006). doutoramento em sociologia 

– faculdade de letras da universidade 

do Porto (2013). em 2006, trabalhou 

como curadora educativa para casa 

da Música. em 2008 e 2009 ela foi 

visiting scholar na tate liverpool, 

Šiuolaikinio Meno centras e serralves 

Preventiva, do conselho internacional de 

Museus – comité para a conservação 

(icoM-cc). É investigadora no centro de 

investigação transdisciplinar “cultura, 

espaço e Memória” (citceM_fluP).

assistant Professor at the faculty of 

arts and humanities (fluP), university 

of Porto, and member of the department 

of heritage studies (dctP). first degree 

combined in history and archaeology, 

degree in conservation and restoration 

of archaeological and ethnographic 

artefacts, master in chemistry applied 

to cultural heritage and Phd in 

Museology, in the area of Materials 

study, environment and Preventive 

conservation. develops research on 

the synergistic interaction environment/

support materials to collections 

and on assessment and prevention 

methodologies. Participated in european 

research projects, as member of the 

end-user Panel (iMPact, Master, lido). 

she was the national representative of 

the Ministry for science, technology and 

higher education at the cost action 

d42 - chemical chemical interactions 

Between cultural artifacts and indoor 

environment (enviart) Management 

committee. Member of Metals and 

of Preventive conservation Working 

groups, within the international 

council of Museums – committee for 

conservation (icoM-cc). researcher at 

the transdisciplinary research centre 

“culture, space and Memory” (citceM_

fluP).
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Professor at the higher institute 

of social Work of Porto. since May 

2014, she is Manager of science and 

technology for the institute of cognitive, 

social, vocational and development 

Psychology, university of coimbra.

Rafaela Norogrando

norogrando@gmail.com 

rafaela norogrando é doutora em 

design pela universidade de aveiro 

e Mestre em antropologia social e 

cultural pela universidade de coimbra. 

trabalhou 9 anos na indústria como 

designer e investigadora e possui 

especializações em Marketing e gestão 

empresarial (MBa), design de Produto 

e, Moda e comunicação: arte e cultura. 

tem publicações sobre museus de 

moda, exposições, bem como temas 

sobre identidade e cultura. em 2012 

lançou o blog: i-material: moda.

museu.cultura.sociedade.patrimônio.

humanidade, onde expõe os trabalhos 

científicos e outras comunicações 

(https://norogrando.wordpress.com/).

she has a Phd in design (university 

of aveiro) and a Master in social and 

cultural anthropology (university of 

coimbra). she worked nine years in the 

industry as a designer and researcher 

and she has a MBa in Marketing and 

two specializations: Product design and 

fashion and communication, focus in 

art and culture. she is author of papers 

Museu de arte contemporânea. Bolseira 

de investigação fct (2007-2011/ 

2012-2013/ 2014-...) para vários 

projetos de pesquisa em sociologia da 

cultura, educação e artes. investigadora 

integrada do instituto de sociologia, 

departamento de criação artística, 

Políticas e Práticas culturais da 

faculdade de letras da universidade do 

Porto. de janeiro de 2011 ao presente, 

é Professora auxiliar no instituto 

superior de serviço social do Porto, 

departamento de gerontologia social. 

desde maio de 2014, exerce funções 

como gestora de ciência e tecnologia 

para o instituto de Psicologia cognitiva, 

desenvolvimento vocacional e social, da 

universidade de coimbra.

degree in education – faculty of 

Psychology and education science, 

university of Porto (2006). Phd in 

sociology – faculty of arts, university 

of Porto (2013). in 2006, she worked 

education curator for casa da Música. 

in 2008 and 2009 she was visiting 

scholar at tate liverpool, Šiuolaikinio 

Meno centras and serralves Museum of 

contemporary art. fct research fellow 

(2007-2011/ 2012-2013/ 2014-…) for 

several research projects in sociology 

of culture, education and arts. senior 

researcher of the sociology institute, 

department of artistic creation, cultural 

Policies and Practices, faculty of arts, 

university of Porto. from January 

2011 to the present she is associate 
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Phd student in the universidad 

de granada, where also works as 

teaching and researcher, with financing 

of Program of university teachers, 

government of spain. is Master in art 

history (2011) by the same institution 

and Bachelor of visual arts (2009) from 

the universidade federal do espírito 

santo, Brazil. have studies in art 

history (2006) from the universidad de 

la habana, cuba. Periods conducted 

research in the universidad de Belgrano 

(2012), argentina (studies from the 

activities of cultural centers of spain in 

Buenos aires, Montevideo and santiago 

de chile) and in the universidade nova 

de lisbo (2014). have book chapters 

and articles edited on spain, Portugal 

and latin american countries. its main 

lines are investigation: the art of XX 

and XXi century of latin america and its 

internalization process, spaces for the 

art exhibition and its relationship with 

contemporary art.  

Rita Macedo

ritamacedo@fct.unl.pt  

rita Macedo é historiadora de arte, 

professora de história da arte 

contemporânea e documentação para 

a Preservação de arte contemporânea 

na universidade nova de lisboa. 

coordena a área de história da arte 

no departamento de conservação e 

restauro da faculdade de ciências e 

tecnologia. doutorou-se em 2008, com 

about fashion museums, exhibitions, 

identity and culture. in 2012 she 

launched the blog: i-material: fashion.

museum.culture.society.heritage.

humanity, which sets out her scientific 

work and other communications 

(https://norogrando.wordpress.com/). 

Renata Ribeiro

realiza o doutoramento na universidad 

de granada, onde também exerce 

como docente e investigadora, com 

financiação do Programa de Professores 

universitários, governo da espanha. 

É Mestre em história da arte (2011) 

pela mesma instituição espanhola e 

licenciada em artes visuais (2009) 

pela universidade federal do espírito 

santo, Brasil. Possui estudos em 

história da arte pela universidad de 

la habana (2006). realizou periodos 

de investigação na universidad de 

Belgrano (2012), argentina (estudo das 

atividades dos centros culturais da 

espanha em Buenos aires, Montevideo 

e santiago do chile) e na universidade 

nova de lisboa (2014). Possui capítulos 

de livros e artigos publicados em 

espanha, Portugal e países da américa 

latina. suas principais linhas de 

investigação são: a arte do século XX e 

XXi da américa latina e os processos 

de internacionalização desta produção, 

espaços de exibição de arte e sua 

relação com a arte contemporânea. 



Processos de Musealização. uM seMinário de investigação internacional | atas do seMinário
Musealisation Processes. an international research seMinar | conference Proceedings

655

sciences). her research interests 

have been focused in the field of 

documentation and memory for the 

preservation of contemporary art. she 

has been developing research within 

multidisciplinary projects and publishing 

in books, catalogues and journals.

Rosangela Caldas

rcaldas@marilia.unesp.br

docente da unesP, departamento 

de ciência da informação. É tutora 

do grupo Pet de Biblioteconomia e 

coordena a comissão local do núcleo 

de estudos e Práticas Pedagógicas 

(cenePP). Junto aos conselhos de 

curso de Biblioteconomia e arquivologia 

atua como representante docente. 

com o apoio da capes realizou seu 

doutoramento pleno na escola de 

engenharia da universidade do Minho 

e seu campo de recolha de dados 

focou regiões da frança, escócia e 

inglaterra que possuíam requisitos 

reconhecidos de cidades inteligentes da 

comunidade européia. está vinculada 

a graduação e pós-graduação grupo 

de pesquisa: gestão da informação e 

do conhecimento. realiza pesquisa 

com temas relacionados a teoria 

geral das organizações, descritores 

organizacionais e estruturas de 

desenvolvimento para comunidades. 

contribuiu na estruturação do curso 

de arquivologia, reestruturação do 

curso de Biblioteconomia e atualmente 

a tese Desafios da Arte Contemporânea 

à Conservação e Restauro - Documentar 

a Arte Portuguesa dos Anos 60/70. É 

Mestre em história da arte e licenciada 

em história, pela universidade nova de 

lisboa. integra o grupo de investigação 

sobre estudos de Museus do instituto 

de história de arte, da universidade 

nova de lisboa (faculdade de ciências 

sociais e humanas). tem desenvolvido 

investigação sobre documentação 

e memória na preservação de arte 

contemporânea em diversos projectos 

e equipas multidisciplinares, com 

publicações em livros, catálogos e 

revistas.

rita Macedo is an art historian, 

professor of contemporary art 

history and documentation for the 

Preservation of contemporary art at 

universidade nova de lisboa. she is 

the coordinator of the art history area 

at the department of conservation 

and restoration, faculty of science 

and technology. she obtained her 

doctorate in 2008 with the thesis 

challenges of contemporary art to 

conservation restoration - documenting 

Portuguese art of the 60´s/70´s.  

she graduated in history and has a 

Master’s in contemporary art history, 

from universidade nova de lisboa. she 

is a member of the research group on 

Museum studies of iha (art history 

institute) of universidade nova de 

lisboa (faculty of social and human 
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their inclusion in research groups.has 

experience in information science, 

acting on the following subjects: 

information science Management, 

smart cities and operacional research.

Rosário Salema de Carvalho

rscarvalho@letras.ulisboa.pt 

rosário salema de carvalho é 

investigadora integrada do artis 

– instituto de história da arte da 

faculdade de letras da universidade 

de lisboa, onde desenvolve actividade 

na rede temática em estudos de 

azulejaria e cerâmica João Miguel dos 

santos simões (grupo a que pertence 

desde 2007). coordena diversos 

projectos relacionados com o inventário 

e o estudo do azulejo produzido e/ou 

aplicado em Portugal. em particular, 

coordena o projecto âncora deste 

grupo intitulado Az Infinitum – Sistema 

de Referência e Indexação de Azulejo 

(http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-

az), que resulta de uma colaboração 

com o Museu nacional do azulejo e 

a empresa sistemas do futuro. tem 

desenvolvido investigação na área do 

património e, principalmente, na área da 

azulejaria portuguesa, com vários livros 

e artigos publicados. a sua dissertação 

de doutoramento em história da arte 

foi dedicada a um dos períodos mais 

significativos da história do azulejo 

português, o designado Ciclo dos 

Mestres (1675-1725).

realiza a estruturação para o curso 

de museologia da unesP. objetiva o 

contínuo constructo na inter relação 

de pesquisas no eixo nacional e 

internacional através de sua inserção 

em grupos de pesquisa.

 

Professor - universidade estadual 

Paulista Julio de Mesquita filho / 

unesP ffc, information science 

department. With the support of 

caPes realized your doctorate in 

the school of engineering at the 

university of Minho and its field data 

collection focused on regions of france, 

scotland and england had recognized 

requirements of intelligent cities of 

the european community. it stands out 

in the Management of organizations, 

technologies and information systems 

and has experience in the areas of: 

economics, Marketing and Business 

administration. in the information 

science department job with online 

research management information 

and knowledge and their research 

has an emphasis on general theory 

of organizations and strategy within 

community development. the focus in 

unesp its in education, research and 

extension and coordinates the local 

committee of the center of studies and 

teaching practices is representative 

of library and archival course. Your 

aims to construct the continuous 

interrelationship of research on the 

shaft through national and international 
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foi: Presidente do conselho diretivo da 

faculdade de letras da universidade do 

Porto (1996-2003); diretor do centro 

para as ciências da comunicação da 

universidade do Porto (c2coM) (2007-

2011); coordenador científico do 

cetac.Media - centro de estudos em 

tecnologias e ciências da comunicação 

e informação das universidades do 

Porto e de aveiro (2005-2008); Membro 

do conselho geral e da direção da 

culturPorto (2002-2004); Presidente 

da assembleia de representantes da 

faculdade de letras da universidade do 

Porto (2003-2005); diretor do curso de 

Mestrado em ciências da comunicação 

da universidade do Porto (2008-

12); diretor do curso de licenciatura 

em ciências da comunicação da 

universidade do Porto (2004 12); 

diretor do curso de doutoramento em 

Museologia (2013); diretor do curso de 

licenciatura em arqueologia (2013-14); 

diretor da  webradio Jornalismo Porto 

radio  (2006-2012); diretor do jornal 

digital Jornalismo Porto net  (2004-

12); administrador da lusa  –  agência 

de notícias de Portugal, s.a (2009-

12). coordenou diversos projetos 

de musealização e para museus e 

exposições. investigador do centro de 

investigação transdisciplinar «cultura, 

espaço e Memória».

Professor of the faculty of arts, 

university of Porto since 1975 in 

Phd courses, Masters and Bachelor 

rosário salema de carvalho is a 

researcher at artis – instituto de 

história da arte, faculdade de letras, 

universidade de lisboa since october 

2007, within the João Miguel dos 

santos simões thematic network on 

the study of tiles and ceramics. she 

coordinates projects related to azulejo 

studies and inventory in collaboration 

with the national Museum of azulejo 

and the company “sistemas do 

futuro”, particularly the anchor project 

az infinitum – azulejo indexation 

and referencing system (http://

redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az). her 

current research is focused on heritage, 

especially in the area of Portuguese 

tiles, in which context she has authored 

several books and articles. her Phd 

dissertation in history of art was 

dedicated to one of the most significant 

periods in the history of Portuguese 

tiles, the so called Masters’ cycle 

(1675-1725).

Rui Centeno

rcenteno@letras.up.pt

docente da faculdade de letras 

da universidade do Porto, desde 

1975, em cursos de doutoramento, 

Mestrado e licenciatura de Museologia, 

de arqueologia e das ciências da 

comunicação. orientou mais de quarto 

dezenas de dissertações de mestrado 

e de doutoramento  em  Museologia, 

arqueologia e ciências da comunicação. 
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Rui Macário Ribeiro

rmmnr@hotmail.com  

licenciado em arte e Património; Pós-

graduado em arte contemporânea; 

e doutorando em estudos de 

Património (universidade católica 

Portuguesa – Porto). investigador do 

centro de investigação em ciência 

e tecnologia das artes – ucP/Porto. 

Membro da equipa de inventário da 

diocese de viseu (desde 2012). 

coordenador da Projecto Património 

(desde 2008) e director do Museu 

do falso (desde 2012). co-editor da 

colecção “Património e história local 

– viseu”. coordenador editorial da 

“Portugalpédia”. co-fundador e co-

director do vistacurta – festival 

de curtas de viseu (desde 2010). 

comissário das exposições: “Pinholing 

(while in Mgv)” (Museu grão vasco, 

2012); “arte em espaço Público – 

Xu.go” (espaços públicos da cidade 

de viseu, 2011); “5 repúblicas” 

(eMPÓrio, 2010); “artistas de Bolso” 

(casa das artes – forum viseu; 2009). 

Membro da comissão organizadora 

de: colóquio “faKe`M – conversas em 

torno ao falso” (Museu grão vasco, 

07/06/2014); congresso “habitar 

[Património] viseu” (Museu grão vasco, 

20 e 21 de setembro de 2013).

degree in art and heritage; 

Postgraduate in contemporary art; and 

currently a Phd student in heritage 

of Museology, archaeology and 

communication sciences. supervised 

more than four dozen dissertations 

and Phd in Museology, archaeology 

and communication sciences. Was: 

chairman of the Board director of 

the faculty of arts, university of 

Porto (1996-2003); director of the 

center for communication sciences, 

university of Porto (c2coM) (2007-

2011); scientific coordinator of cetac.

Media - center for studies in technology 

and communication and information 

sciences of the university of Porto 

and aveiro (2005-2008); Member of 

the general council and the director 

of culturporto (2002-2004); President 

of the assembly of representatives 

of the faculty of arts, university of 

Porto (2003-2005); director of the 

Master in communication sciences, 

university of Porto (2008-12); director 

of the Bachelor of communication 

sciences, university of Porto (2004-

12); director of the doctoral Program 

in Museum studies (2013); direct the 

Bachelor of archaeology (2013-14); 

director of Port webradio Journalism 

radio (2006-2012); director of digital 

newspaper Journalism Port net (2004-

12); director of lusa - news agency of 

Portugal (2009-12). coordinated several 

musealization projects for museums and 

exhibitions. researcher at the centre 

for interdisciplinary research “culture, 

space and Memory “.
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aveiro. investigador do cetac.Media 

(centro de estudos das tecnologias 

e ciências da comunicação) onde 

desenvolve investigação sobre a 

comunicação mediada por tecnologia 

em contextos ligados à museologia 

e ao turismo. adepto das tertúlias à 

mesa e considera que, para o bem 

da sociedade e da pessoa, estes 

momentos devem ser recuperados e 

promovidos.

assistant Professor at the 

department of communication and 

art at the university of aveiro. holds 

a Phd in science and technology in 

communication and a degree in new 

technologies in communication both 

from the university of aveiro. research 

fellow at cetac.Media (centro de 

estudos das tecnologias e ciências 

da comunicação) where he developes 

research focused on communication 

mediated through technology in contexts 

linked to museology and tourism. a 

fan of discussing and debating over 

a nice meal and a couple of pints, he 

considers that, for the sake of society 

and persona, these moments should be 

regained and promoted.

Sérgio Lira

sliraslira@gmail.com 

sérgio lira é Phd em Museum Studies 

pela University of Leicester (uK) 

(reconhecido com grau de “doutor” 

studies (universidade católica 

Portuguesa - Porto). researcher at 

the centre for research in science 

and artstechnology - ucP/Porto. team 

member for the inventory of cultural 

heritage at the diocese of viseu 

(since 2012). coordinator at Projecto 

Património (since 2008) and director 

of the fake Museum (since 2012). 

co-editor of the collection “heritage 

and local history - viseu”. editorial 

coordinator of “Portugalpédia”. co-

founder and co-director of vistacurta 

- short film festival of viseu (since 

2010). commissioner of the exhibitions: 

“Pinholing (while in Mgv)” (Museu 

grão vasco, 2012); “arte em espaço 

Público – Xu.go” (espaços públicos da 

cidade de viseu, 2011); “5 repúblicas” 

(eMPÓrio, 2010); “artistas de Bolso” 

(casa das artes – forum viseu; 2009). 

Member of the organizing committee: 

colóquio “faKe`M – conversas em 

torno ao falso” (Museu grão vasco, 

07/06/2014); congresso “habitar 

[Património] viseu” (Museu grão vasco, 

20 e 21 de setembro de 2013).

Rui Raposo 

raposo@ua.pt

Professor auxiliar no departamento de 

comunicação e arte da universidade 

de aveiro, doutorado em ciência 

e tecnologias da comunicação e 

licenciado em novas tecnologias da 

comunicação pela universidade de 
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institute for sustainable development; 

he is main researcher at clePul and 

also member of the Board of the oporto 

branch of that research centre; he 

is one of the founding partners and 

member of the Board of the círculo 

literário agustina Bessa luís. he is 

also editor-in-chief of the international 

Journal of heritage and sustainable 

development. he belonged to the 

organising commissions and scientific 

committees of numerous international 

conferences and other scientific 

events. he has been main researcher/

coordinator of several international and 

national research projects. sérgio lira 

published several dozens of papers, 

articles, chapters and parts of books 

and presented papers in numerous 

conferences (with peer-review). he has 

been invited keynote-speaker in several 

scientific events. he cooperates with 

different companies in museographic 

and heritage projects, nationally and 

internationally.

Sofia Ponte

ohsofia@gmail.com 

sofia Ponte é natural de lisboa mas 

vive atualmente no Porto. doutoranda 

na faculdade de Belas artes da 

universidade do Porto (fBauP), 

Portugal, onde leciona, e investigadora 

do instituto de história de arte da 

faculdade de ciências sociais e 

humanas da universidade nova de 

pela universidade do Porto), Mestre 

em história Medieval (uP) e licenciado 

em história (uP). É sócio fundador, 

membro da direcção e investigador 

responsável no green lines instituto 

para o desenvolvimento sustentável; 

é investigador integrado do clePul e 

membro da coordenação do Polo do 

Porto daquele centro de investigação; é 

sócio fundador e membro da direcção 

do círculo literário agustina Bessa 

luís. desempenha a função de Editor-

in-Chief do International Journal of 

Heritage and Sustainable Development. 

foi membro da comissão organizadora 

e das comissões científicas de 

numerosos congressos internacionais 

e outros eventos científicos. Participou 

e coordenou projectos de investigação 

de âmbito nacional e internacional; 

publicou várias dezenas e artigos, 

capítulos e partes de livros, foi editor de 

vários livros e apresentou comunicações 

em várias dezenas de congressos e 

eventos científicos com avaliação por 

pares. foi keynote-speaker em vários 

eventos científicos. colabora com várias 

empresas em projectos museológicos 

e de património de âmbito nacional e 

internacional.

sérgio lira is Phd in Museum studies 

(university of leicester), he is Master 

in Medieval history (uP) and has a 1st 

degree in history (uP). he is one of the 

founding partners, member of the Board 

and main researcher of the green lines 
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organizaciones. el último estudio 

realizado fue encargado por la dirección 

general de cultura, perteneciente a 

la conserjería de educación, cultura 

y deporte de asturias. es técnico de 

investigación en el proyecto i+d+i: 

Evaluación Cualitativa de Programas 

Educativos en Museos Españoles. 

ref.: Micinn-12-edu2011-27835) 

subvencionado por el gobierno de 

españa. ha participado en diversos 

congresos de educación Patrimonial, y 

actualmente compagina su dedicación 

profesional de educadora con su 

trabajo como técnico y sus estudios 

de doctorado que siguen esta línea de 

investigación.

sué gutiérrez Berciano, graduated 

in Pedagogics and Postgraduate 

in intervention and investigation 

socioeducative. she has experience 

as social and infantile educator and 

arranges his time to more academic 

tasks, devoting itself to tasks of 

educational evaluation for different 

organizations. the last realized 

study was entrusted by the general 

direction of culture, belonging to the 

consejeria of education, culture and 

sport of asturias. she is a technician 

of investigation in the project the i+d+i: 

Qualitative evaluation of educational 

Programs in spanish Museums. ref.: 

Micinn-12-edu2011-27835) subsidized 

by the government of spain. she has 

taken part in diverse congresses of 

lisboa. É bolseira da fundação para a 

ciência e tecnologia (fct). completou 

o seu mestrado em cultura visual no 

Programa de artes visuais da escola 

de arquitetura e Planeamento do 

Massachusetts institute of technology 

(Mit), cambridge eua, em 2008 e 

formou-se em escultura pela fBauP, em 

2001.

sofia Ponte was born in lisbon but 

currently lives in Porto. Phd student at 

faculty of fine arts of the university 

of Porto (fBauP), Portugal, where she 

also teaches, and researcher at faculty 

of social sciences and humanities of 

the universidade nova de lisboa. she 

has a fellowship from the fundação 

para a ciência a tecnologia (fct). she 

completed her science Master degree 

in visual culture from the visual arts 

Program at the school of architecture 

and Planning of the Massachusetts 

institute of technology (Mit), cambridge 

usa, in 2008 and graduated in 

sculpture at fBauP, in 2001.

Sué Gutiérrez Berciano

suegberciano@gmail.com

sué gutiérrez Berciano, licenciada en 

Pedagogía y Master en intervención 

e investigación socioeducativa. tiene 

experiencia como educadora social e 

infantil y dispone su tiempo a tareas 

más académicas, dedicándose a tareas 

de evaluación educativa para diferentes 
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sciences (contemporary culture and 

new technologies), at faculdade 

de ciências sociais e humanas da 

universidade nova de lisboa, with 

the dissertation titled copy and 

appropriation in art after 1839, in 

2007. Phd candidate of communication 

sciences (art and communication), at 

fcsh.unl, with the thesis «Photography, 

history and Memory. the conception 

of «história da imagem fotográfica 

em Portugal, 1839-1997» as a 

hyperdocument». in 2011, completed 

the program recherches doctorales 

libres at École des hautes Études 

en sciences sociales (ehess), Paris. 

lecturer of Photography and history of 

Photography at fine arts department, 

faculdade de Belas artes, universidade 

do Porto, since 2003. editor and 

founder member of the publishing house 

Pierrot le fou (www.pierrotlefou.pt).

Tatiana Gentil Machado

tatigm@uol.com.br

formada em arquitetura e urbanismo 

pela universidade de são Paulo (2001), 

é doutoranda e possui Mestrado (2008) 

na área de Projeto, espaço e cultura 

pela mesma faculdade. lecionou nos 

cursos trienais e de pós-graduação do 

istituto europeo di design são Paulo e   

nos cursos de graduação (arquitetura 

e urbanismo e design), como 

monitora, da faculdade de arquitetura 

e urbanismo da usP. tem experiência 

heritage education, and at present she 

combines his professional dedication 

of educator with his work as technician 

together with his studies of doctorate 

that continue this line of investigation.

Susana Lourenço Marques 

slmfbaup@gmail.com

 designer pela faculdade de Belas artes

 da universidade do Porto (1999), com

 mestrado em ciências da comunicação

(cultura contemporânea e novas tec-

 nologias) pela faculdade de ciências

 sociais e humanas da universidade

nova de lisboa (2007) com a disser-

 tação «Cópia e Apropriação da obra de

 arte, após 1839», para a qual recebeu

 bolsa da fct. É estudante bolseira de

doutoramento em ciências da comuni-

cação (arte e comunicação) na fcsh.

 unl com a tese intitulada «Fotografia,

História e Memória. A concepção de «His-

 tória da Imagem Fotográfica em Portugal,

 1839-1997» como um hiperdocumento».

 lecciona fotografia e teoria e história

 da fotografia na fBa.uP (departamento

de artes Plásticas) desde 2003. reali-

 zou o programa recherches doctorales

 libres na École des hautes Études en

 sciences sociales (ehess), Paris em

 2010/2011. É editora e fundadora da

Pierrot le fou (www.pierrotlefou.pt).

designer, graduated by faculdade de 

Belas artes, universidade do Porto, 

in 1999. Master on communication 
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lies at the interactivity on exhibition 

projects, bringing to discussion their 

space qualification beyond the use of 

interactive—or presumably interactive—

displays and artifacts that have been 

largely done by most of the new 

museums that have opened lately (or 

old ones that have been reformulated in 

order to render themselves modern).

Teresa Azevedo

teresa.c.azevedo@gmail.com 

teresa azevedo é licenciada em história 

da arte pela faculdade de letras da 

universidade do Porto (2004), e mestre 

em estudos artísticos, especialização 

em estudos Museológicos e curadoriais 

pela faculdade de Belas artes da 

mesma universidade (2008). trabalhou 

em vários projetos de inventário de 

objetos móveis – nos Museus da 

universidade do Porto (2007) e na 

casa Museu afonso lopes vieira em 

são Pedro de Moel (2011) – e de 

investigação documental – no Museu de 

serralves (2006 e 2009) e na fundação 

arquiteto Marques da silva (2009 e 

2011). em 2012 colaborou no projeto 

de inventário da obra do escultor alberto 

carneiro, realizado a partir do seu 

ateliê e em 2013 foi bolseira no projeto 

Documentação de Arte Contemporânea 

(iha/fcsh-unl). atualmente é 

investigadora no instituto de história 

da arte (fcsh-unl) e doutoranda 

em Museologia na fluP/fBauP com 

nas áreas de arquitetura, comunicação 

e design e atua principalmente em 

projetos gráficos, de mobiliário e de 

espaço/ambiente a partir de uma visão 

e de uma abordagem  interdisciplinares. 

atualmente desenvolve pesquisa 

de doutorado sobre a interatividade 

em projetos expositivos, colocando 

em discussão a qualificação destes 

ambientes para além do simples 

uso de dispositivos interativos—ou 

supostamente interativos—que vem 

sendo feito ultimamente em larga 

escala por boa parte dos novos museus 

(ou dos antigos museus que vêm 

sendo reformulados com o intuito de se 

“adequar” à contemporaneidade).

graduated at school of architecture 

and urbanism/ university of são Paulo 

(2001), tatiana g. Machado holds a 

master degree on ‘Project, space and 

culture’ at the same institution, where 

is currently also a Ph.d. researcher. 

has been a lecturer for triennial and 

post-graduate courses at istituto 

europeo di design são Paulo and 

had monitor-trainee experiences on 

architecture and design courses 

at the school of architecture and 

urbanism of the university of são 

Paulo. has specialized on the fields 

of architecture, communication and 

design and develops projects on 

graphic, furniture and environment 

design through an interdisciplinary 

approach. her Ph.d. research interests 



Processos de Musealização. uM seMinário de investigação internacional | atas do seMinário
Musealisation Processes. an international research seMinar | conference Proceedings

664

investigation on the role of artist’s 

studios in their process of work and 

creation.

bolsa atribuída pela fundação para 

a ciência e tecnologia. interessada 

na documentação e musealização da 

arte contemporânea, desenvolve a sua 

investigação sobre o papel e impacto 

dos ateliês de artistas nos seus 

processos de trabalho e criação.

teresa azevedo graduated in art history 

at Porto’s university (2004), where she 

also took her Master in art studies, 

specialization in Museum and curatorial 

studies (2008). she worked in projects 

concerning museum objects’ inventory 

– at oporto university Museums (2007) 

and house Museum afonso lopes vieira 

in são Pedro de Moel (2011) – and 

documental research – at serralves 

Museum (2006 and 2009) and 

architect Marques da silva foundation, 

Porto (2009 and 2011). in 2012 she 

collaborated on the inventory (using 

open source program collectiveaccess) 

of sculptor alberto carneiro’s works and 

archival documents, working directly 

from his studio, and in 2013 she was a 

researcher in the project documentation 

of contemporary art (fct, iha/fcsh/

unl). currently she is a researcher at 

art history institute (social and human 

sciences faculty, new university, 

lisbon) and a Phd student in Museum 

studies at Porto’s university with a 

research grant by technology and 

science foundation. interested in the 

documentation and musealisation of 

contemporary art, she develops her 


