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Biblioteca Municipal Recebe Ação de Formação sobre 

Conservação e Restauro do Livro 

 

 
A Biblioteca Municipal de Vagos recebe, de 2 a 24 de fevereiro de 2018, uma 
ação de formação sobre o tema “Conservação e Restauro do Livro – Princípios 
Básicos”, orientada pela formadora Maria do Céu Correia Nunes Branco Ferrei-
ra, Mestre em Conservação e Restauro pela Universidade de Coimbra. 

Esta formação é dirigida a artesãos ativos empregados ou desempregados com inte-
resse na aquisição de competências específicas nesta área. 

O Plano Curricular da formação compreende os seguintes temas:  

-‐ Conservação e restauro do livro – princípios básicos 
-‐ Identificação de patologias em livros 
-‐ Higienização do livro 
-‐ Planificação pontual de rugas, dobras e rasgões 
-‐ Estabilização química do suporte 
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-‐ Hidratação da capa do livro 
-‐ Acondicionamento do livro 

 

A formação tem uma duração de 40 horas e realiza-se em horário pós-laboral a sexta-
feira (19h00/22h00) e sábado (9h00/13h00 – 14h00/17h00). 

A inscrição é gratuita e deve ser realizada através do preenchimento da respetiva 
ficha de inscrição, disponível em facebook/cmvagos ou em www.cm-vagos.pt, que 
terá de ser entregue na Biblioteca Municipal de Vagos ou para o e-mail: bibliote-
ca@cm-vagos.pt, juntamente com os seguintes documentos: 

-‐ BI ou Cartão do Cidadão ou Passaporte... 
-‐ Contribuinte 
-‐ Declaração de Atividade ou inscrição no Centro de Emprego  
-‐ Certificado de Habilitações 
-‐ Número Segurança Social 

 

Esta ação é organizada pela CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Arte-
sanato e Património em parceria com a Câmara Municipal de Vagos. 

 


