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EDITAI"

Doutor Antónlo Adrlano de Ascenção Plres Ventura, Professoí Cêtedrát ico e Director da Área de Hisrór ia,  da
Facu dade de LeÍas da Universidade de Lisboa, Presidente do lúr,  por sub,dê êgação de conìpetênciâs, das
Provas de Doltorarnento no ramo de Histórìa, especial idade de Aftê, Pêtf imóniô e RestauÍo, da mesma
Facu dade, íequeridas pela Li€enciada Fì l ipa Cunha conçãlves Raposo Cordeiro Furtado, faz sabêr que:

1-Ojúr das refer ldas provas é corìst j tuído pelos seguintesvogaisi

,  Doutorâ Maria luisa Dias dê Carvalho de Sousa Leonardo, pfofessora Cêtedré|ca

Faculdade de Ciênclas e Tecnologla da unlvêrsidade Novê de Ltsboa;

,  Doutofa Agnés Anne Françoke le Gac Arìnton, Professora Auxl l iar

Faculdade de Cièncias e Tecnologia da Unlversidade Nova de Lisboa, co-of ientadoÍa;

-  Doutora Marìa Terêsa Ribeiro Pêrêi fa Desterro, professoÍa Auxt l iar

l ! . . Ì? 5.rpor ordo Inst i tuto Pol i técnico deTomarj

-  Doctora Rocío Bruquetâs calán, RestauÍadora, Ì ìst t tuto del Patr inìonlo Cuttura de Espaiìa,

MlnlstefÌo dê Educac ón, Cu tufa y Deporte, Espanha

na qua ldade de Especial Ì Ía de reconhecida Conìpêtêncla;

-  Do!tor Vítor Manuel GuimãrãesVeríssimo Serrão, proÍessor Catedráttco

Faculdade de Letras da Unlveísidêde de L sboa, or lenradorj

Doutora Maria João Quintas Lopes Bat ista Nêto, professora Associada com Agregãção

FacLrLdade de LetÍãs da l ln jversldade de Llsboa;

Doutor Fernando lorg€ Artur cr i lo,  Píofessor Auxl l ia l

Facu dade de Letras dê Unlversldade de Ltsboa.

2 - A tese apÍesentêdâ tenì pof títu o "Thomos Luis, Pintar Mdneiristo da sacro e da prafona: Arte,
ConseNaçõo e Restoura. Cosôs de Évarã, Aldeia Gotego, Elvos, tdãnho-o-Nova e Vila Vj?.sa - sécutos XVt o

3 - O ato públ ico da defesa da tesê real iza se no dja 25 de Junho de 2014, pe ês 14h30, na Reitor iâ da
Un v€Ísidad€ de Lisboâ. A duração total  não deve exc€def as 2 hofas e 30 mÌn!r tos, dispondo o candidato do
tempo igua ao das inteNenções dos membros do júr i ,

4 -  Conc uídas as prôvas, o júr l  reúnê para proceder à apfecÌação e resp€cÌ iva q!êl i f icação, pof votação
nomlnalfundamentãda, c! io resu tado conÍãrá dê acta.

Faculdade dê Levas da Universidade de Lisboa, em 19 de Junho de 2014.


