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REGULAMENTO    
 
 
1º 

Podem concorrer a este prémio todos os alunos inscritos nos cursos do 1º e 2º ciclos da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), com matrícula válida à data 
da candidatura. 
 
2º 

Cada aluno pode concorrer com apenas uma obra de desenho que conte uma história. 
 
3º  

A obra entregue a concurso é obrigatoriamente original e deverá estar em plenas condições 
de ser exposta (por exemplo, emoldurada, se for caso disso). 
 
4º 

A obra deve apresentar-se com indicação do respetivo título, mas não pode estar identificada 
sob qualquer forma e deverá ser acompanhada de um documento impresso, a elaborar pela 
FBAUL, devidamente preenchido com os dados de identificação da obra e do autor, que será 
selado em envelope normalizado aquando da entrega. 
 
5º 

A entrega das obras deve ser feita no Gabinete de Comunicação e Imagem da FBAUL 
(comunicacao@fba.ul.pt), até ao dia 27 de maio de 2016. 
 
6º 

Das obras entregues será feita uma seleção, até ao dia 17 de junho de 2016, por um júri 
constituído pela pintora Paula Rego que presidirá ou em sua representação, um familiar 
direto, designadamente o seu filho Nicholas Willing ou a sua filha Caroline Willing, sendo os 
restantes elementos do júri Victor dos Reis, Presidente da FBAUL; Catarina Alfaro, Curadora 
e Coordenadora da Programação e Conservação da Casa das Histórias Paula Rego; Pedro 
Saraiva, Professor Catedrático da FBAUL; António Matos, Professor Associado com 
Agregação da FBAUL e Sandra Tapadas, Assistente da FBAUL. 
 
7º 

As obras selecionadas integrarão uma exposição e o respetivo catálogo, que se realizará na 
Casa das Histórias Paula Rego em Cascais, de 28 de julho a 18 de setembro de 2016.  
 
8º  

Das obras expostas, a artista Paula Rego selecionará uma à qual atribuirá um Prémio de 
Aquisição no valor de 1.000€ que será anunciado em cerimónia pública a realizar na Casa 
das Histórias Paula Rego, em Cascais, no dia 18 de setembro. 
 
9º  

A obra premiada integrará a coleção particular da artista.  
 
10º  

Das decisões do júri e da artista não haverá recurso.  


