
 

 
 

 

 

 

 

AS VIAGENS DA FOLHA DE OURO 

Museu Condes de Castro Guimarães 

 

Público em geral e Professores 240, 530 e 600 | Com acreditação * | mín.10-máx. 20pax | 10€ 

A transdisciplinaridade vai estar presente porque o período barroco serve de base à aplicação da folha de 

ouro e às técnicas à época associadas. 

A experimentação de materiais e técnicas é o recurso didático primordial. Será que pode haver espaço para 

voar das artes decorativas, do período barroco, para a contemporaneidade? 

2 a 16 de março e 27 de abril a 4 de maio  

Registo de Acreditação: CCPFC/RFO-38920/18 

Formadora: Laura Fèteira 

 

* Ação de Longa Duração (25 horas), com validação pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais, com 

acreditação pelo conselho de diretores de comissão pedagógica do Centro de Formação de Braga. Custo associado para 

emissão de certificado 5€. 

 

 

 

Seleção/ Ordem de inscrição  

 

Objetivos Gerais/ 

• Desenvolver a relação do indivíduo com as coleções do museu através da descoberta e da 

aprendizagem; 

• Conhecer o processo de douramento, talha dourada, estofado, punção, esgrafito e acharoado / 

chinoiserie  / japanning; 

• Dominar a aquisição e a aplicação de conhecimentos sobre as técnicas de douramento, esgrafitado e 

sua manutenção. 

 

O curso de formação / curso livre 

• Aborda diversos processos de douramento próprios da estética do Barroco setecentista;  

• Inclui o recurso a objetos mediadores do Museu Condes de Castro Guimarães e do Museu da 

Cidadela. 

 

O recurso a objetos mediadores do Museu Condes de Castro Guimarães e do Museu da Cidadela/ 

• Possibilita o encontro com o mundo dos formandos;  

• Potencia o envolvimento pessoal e a criatividade, traduzida em trabalhos práticos com folha de ouro 

e esgrafitado.  

 

Trabalho prático/ 

• O período barroco serve de base à aplicação da folha de ouro e às técnicas a ela associadas, sendo 

a experimentação o recurso didático primordial; 

• Há espaço para voar das artes decorativas do período barroco para a contemporaneidade. 



 

O curso contempla as componentes/ 

• Teórica  _______________________________  30% (07h30) 

• Teórico-prática  _________________________  30% (07h30) 

• Prática ________________________________  40% (10h00)  

 

Turmas e Calendarização/ 

•    Turma A (1.º  Turno):  4.ª feira e sábado   

•    Turma B (2.º  Turno):  5.ª feira e sábado   

 

            Sessões                                     Horário 

06/03/2019 (4.ª f.)                        14h15 às 17h15 

07/03/2019 (5.ª f.)                        17h00 às 20h00 

09/03/2019 (sáb.)                         09h30 às 13h00 

13/03/2019 (4.ª f.)                        14h15 às 17h15 

14/03/2019 (5.ª f.)                        17h00 às 20h00 

16/03/2019 (sáb.)                         09h30 às 13h00 

     Interrupção 

24/04/2019 (4.ª f.)                        14h20 às 17h10 

27/04/2018 (sáb.)                         09h30 às 13h00 

02/05/2019 (5.ª f.)                       17h00 às 20h00 

04/05/2019 (sáb.)                        09h30 às 13h00    

                                                     14h00 às 16h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES/ 

Laura Fèteira 

laura.feteira@cm-cascais.pt | 214 815 616 
Mediadora Cultural do Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus 

Museu Condes de Castro Guimarães / Setembro 2018 

mailto:laura.feteira@cm-cascais.pt

