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ATA N.º1/ 2021 

do Conselho Científico da Faculdade de Belas-artes da Universidade de Lisboa 

 

No dia 13 de janeiro de 2021, pelas 10h00, teve início a reunião do Conselho Científico da Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa, no Auditório Lagoa Henriques, presidida pela professora Maria João Gamito com 

a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1. Eleição do novo Presidente do Conselho Científico. 

2. Eleição dos dois vice-presidentes do novo Conselho Científico e do Secretário do Conselho Científico. 

3. Nomeação da Comissão de Estudos Pós-Graduados. 

4. Nomeação da Comissão de Creditação. 

5. Assuntos Administrativos. 

a. Ana Matilde Sousa – Contratação como Professora Auxiliar Convidada com 50% do 

vencimento (Área de Pintura)  

6. Outros assuntos e informações. 

 

Estiveram presentes, para além da Presidente e da Secretária, os Senhores Professores António José Santos De 

Matos, Ilídio Óscar Pereira De Sousa Salteiro, Sofia Leal Rodrigues, Pedro Silva Dias, Ana Maria Dos Santos 

Bailão, Américo Luís Enes Marcelino, Fernando Manuel Baeta Quintas, Patrícia Gouveia, José Manuel Da Silva 

Teixeira, Delfim José Gomes Ferreira Sardo, Manuel San Payo e Jorge dos Reis. 

Não compareceram os senhores professores Jorge Carvalho, Mónica Mendes e Henrique Costa. 

 

Antes da Ordem de Trabalhos 

A Presidente Professora Maria João Gamito abriu a sessão em período Antes da Ordem de Trabalhos, assinalando 

que se tratava do último Conselho a que presidiria, uma vez que se iria proceder de imediato à eleição do novo 

Presidente. Não queria, por isso, deixar de aproveitar o momento para desejar as melhores felicidades ao novo 

Conselho que iniciava posse.  
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Ordem de Trabalhos 

 

1. Eleição do Presidente do Conselho Científico 

Entrando em seguida no Ponto I da Ordem de Trabalhos e estando presentes 9 dos professores convocados, 

procedeu-se à eleição do próximo Presidente do Conselho Científico. Contados os votos verificou-se que o 

Professor Ilídio Salteiro obtivera 9 votos, por unanimidade.   

 

Após informar dos resultados, a Presidente perguntou ao Professor Ilídio Salteiro se aceitava a eleição, ao que 

este respondeu afirmativamente. A Presidente, agora cessante, felicitou o Presidente eleito, desejando-lhe as 

maiores felicidades no exercício do cargo.  

 

Tomando a palavra o Professor Ilídio Salteiro, já na qualidade de Presidente eleito, agradeceu a confiança dos 

membros do Conselho, previamente expressa pela aceitação de integração na proposta a Novo Conselho, e 

igualmente expressa através da eleição. Referiu então que gostaria, no exercício das funções para que fora eleito, 

de dar continuidade à Ordem de Trabalhos.  

 

2. Eleição dos vice-presidentes e secretário do Conselho Científico 

Entrando de seguida no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, o Presidente eleito apresentou como proposta para vice-

presidente o Professor António Matos, tendo-se procedido à votação de imediato. Contados os votos, verificou-se 

que o Professor António Matos obtivera 11 votos por unanimidade, uma vez que entrou no auditório mais um 

membro do Conselho Científico.  

 

Para a eleição do segundo vice-presidente, o Presidente Ilídio Salteiro perguntou se algum dos membros estaria 

interessado no cargo de vice-presidente. Após uma troca de impressões entre membros, o Professor Fernando 

Quintas mostrou a sua disponibilidade. Antes desta votação deu entrada mais um membro do Conselho 

Científico. Procedeu-se à votação da proposta apresentada pelo Professor Fernando Quintas. Contados os votos 

verificou-se que o Professor Fernando Quintas obtivera 12 votos, por unanimidade.  
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De seguida, o Presidente Ilídio Salteiro voltou a perguntar se algum dos membros presentes estaria interessado 

no cargo de Secretário. A Professora Ana Bailão autopropôs-se para o cargo, tendo-se passado à votação. Após a 

contagem dos votos verificou-se que a Professora Ana Bailão obtivera 12 votos, por unanimidade.  

 

3. Eleição da Comissão de Estudos Pós-Graduados 

Entrando de seguida no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, o Presidente Ilídio Salteiro perguntou aos membros 

presentes quem estaria disponível para integrar a Comissão de Estudos Pós-Graduados, que teria de ser 

constituída por 7 membros, um de cada Área de Especialidade da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa. 

 

No seguimento desta questão autopropuseram-se os Professores Patrícia Gouveia de Arte e Multimédia, Delfim 

Sardo de Ciências da Arte e do Património, Jorge dos Reis de Design de Comunicação, Pedro Silva Dias de Design 

de Equipamento, Américo Marcelino de Desenho, José Teixeira de Escultura e Fernando Quintas de Pintura. Deu-

se início à votação desta lista, considerada A. Contados os votos, verificou-se que a Lista A obtivera 12 votos, por 

unanimidade.  

 

4. Eleição da Comissão de Equivalências 

À semelhança do que foi feito na eleição anterior, os Professores Manuel San-Payo, Sofia Rodrigues 

autopropuseram-se para integrarem a Comissão. Sendo necessário para esta Comissão a existência de três 

membros, de Áreas de Especialidade diferentes, e não existindo na sala um membro que cumprisse os requisitos, 

o Presidente eleito propôs a Professora Mónica Mendes. Procedeu-se à votação desta nova Lista A. Após 

contagem dos votos verificou-se que a nova Lista A obtivera 12 votos, por unanimidade.  

 

5. Assuntos Administrativos  

Passou-se de seguida para o ponto 5 da Ordem de Trabalho, a votação para aceitação ou não da contratação de 

Ana Matilde Sousa como Professora Auxiliar Convidada com 50% do vencimento para a Área da Pintura. Após 

votação e contagem de votos verificou-se que a contratação obtivera aprovação por unanimidade.  

 

6. Outros assuntos e informações 

Entrando de seguida no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, o Presidente eleito anunciou o ponto principal da Ordem 

de Trabalhos da próxima reunião ordinária: a distribuição de serviço docente, passando de seguida a indicar as 
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datas de todas as reuniões ordinárias para o ano de 2021: 10 de março, 12 de maio, 7 de julho, 15 de setembro 

e 17 novembro. Informou ainda que convocará reuniões extraordinárias sempre que necessário. 

 

Informou os membros do Conselho que ia solicitar junto da Presidência e da Reitoria autorização para delegar as 

Presidências de Júris de Provas de Doutoramento nos representantes de cada uma das áreas deste Conselho 

Científico.  

 

Fez algumas considerações finais sobre os novos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa, publicados em Diário da República no dia 8 de janeiro de 2021. Informou que, de acordo com os 

Estatutos, o Conselho Científico pode agora ser composto por quinze membros: doze professores ou 

investigadores doutorados, ou titulares da agregação das antigas escolas superiores de Belas-Artes, em regime 

de tempo integral, entre os quais um presidente e dois vice-presidentes; três professores ou investigadores 

doutorados com vínculo à Faculdade em representação das unidades de investigação e desenvolvimento. O 

presidente do Conselho Científico é sempre um professor em regime de exclusividade. 

  

Informou ainda que a Faculdade de Belas-Artes, para cumprimento das suas atribuições, será organizada por 

Departamentos em vez de Áreas. De acordo com o Artigo 47.º dos Estatutos, cada Departamento é composto por 

todos os docentes de uma área científica ou conjunto de áreas científicas afins que a ele tenha sido adstrito por 

decisão do Conselho Científico, independentemente da sua categoria profissional ou regime de exclusividade. 

 

O Presidente eleito realçou ainda o facto de deixar de existir a noção de Galeria, de um só espaço, para passar a 

existir um termo plural Galerias da Faculdade de Belas-Artes, por se juntar ao espaço inicial outros espaços da 

Faculdade para organização de eventos expositivos.  

 

Antes de dar por encerrada a sessão, fez algumas recomendações gerais e pessoais em relação à investigação 

científica e à necessidade de continuarem a ser feitas provas de agregação com o objetivo de garantir a 

autonomia universitária. 

 

Nada mais havendo a tratar ou a informar, a sessão foi encerrada pelas 11h30. 
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O Presidente do Conselho Científico 

 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Ilídio Salteiro 

 

 

A Secretária do Conselho Científico 

 

 

 

 

 

 

Professora Doutora Ana Bailão 
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