
Editorial

Tal como sucedeu com os dois números anteriores da
Conservar Património, o presente número da revista é
dedicado à publicação de um conjunto de artigos que
resultaram de comunicações apresentadas num encon-
tro científico internacional. Neste caso tratou-se do
Colour 2008 – Bridging Science with Art, que se realizou
na Universidade de Évora entre 10 e 12 de Julho de 2008.

Os artigos neste contexto submetidos para publica-
ção e aceites não couberam todos nas 80 páginas deste
número e, por isso, alguns apenas serão publicados no
próximo número da revista (n.º 10) – juntamente com
outros estudos sem tema ou contexto pré-definidos.

Atendendo ao assunto, várias diligências foram feitas
com o objectivo de se angariar ajuda financeira que tor-
nasse possível a impressão a cores. Infelizmente, o apoio
conseguido não foi suficiente para cobrir o enorme
acréscimo de custos que resultaria dessa opção e, por
isso, este número sai a preto e branco como habitual-
mente. No entanto, também como é hábito, as imagens
a cores estão disponíveis no site da revista na Internet,
com acesso livre (http://revista.arp.org.pt/).

A ARP e a direcção da Conservar Património agradecem
à comissão organizadora do encontro a oportunidade
de, assim, se associarem ao mesmo. Em especial, agrade-
cem ao Doutor António Candeias, da Universidade de
Évora, que directamente colaborou na preparação deste
número da revista – além de activamente a apoiar desde
o seu primeiro número.

Editorial

The present volume of Conservar Património is dedicated
to the publication of a collection of papers resulting
from communications presented at an international sci-
entific meeting as was the case of the two previous
issues. This time the scientific meeting was Colour 2008 –
Bridging Science with Art, held at the Universidade de
Évora, 10-12 July, 2008.

Due to space constraints in this 80-page issue, it was
not possible to include all the conference articles sub-
mitted and accepted for publication and, therefore, some
of the contributions will appear in the journal’s forth-
coming issue (number 10) – together with other studies
with no pre-defined theme or context.

Considering the conference subject, several endea -
vours were attempted to raise the necessary funding for
printing this number in colour. Unfortunately, the
obtained support was insufficient to face the substantial
added costs that would result from that option and,
hence, this issue has been printed in black and white, like
the previous issues. Nevertheless, the coloured images
are freely available at the journal’s website as usual
(http://revista.arp.org.pt/).

ARP and the editorial board of Conservar Património
would like to thank the meeting’s organizing committee
for this opportunity of being involved with Colour 2008.
Special thanks are due to Doctor António Candeias,
from the University of Évora, who directly collaborated
in the preparation of the current issue – and who has
been actively supporting this journal since its first number.
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