
 

 

 

Regulamento Geral da Residência Artística 

 

Introdução 

Este regulamento tem como 

todas as questões aferidas à atividade de residência artística “R

comunidade estudantil interessada e comunidade docente envolvida.

 

1. Duração 

A Residência Artística RésVés Loulé desenvolve

de Alte, no Município de Loulé

 

2. Candidatura 

a) O período de candidaturas para a residência RésVés Lo

dia 6 de Março e 30 de Abril de 2015.

b) A atividade RésVés Loulé 

independentemente da sua área de formação ou grau académico. 

c) As candidaturas fazem

(http://goo.gl/forms/sxVRYRfgrM

d) Qualquer candidatura recebida posteriormente ao

será contabilizada, salvo o anúncio de prolongamento do período de candidaturas por 

parte da organização do programa de residências “RésVés Loulé”.

 

 

 

 

 

 

Regulamento Geral da Residência Artística RÉSVÉS Loulé 

Este regulamento tem como objetivo assegurar o bom funcionamento e esclarecimento de 

todas as questões aferidas à atividade de residência artística “RÉSVÉS Loulé” junto de toda 

estudantil interessada e comunidade docente envolvida. 

A Residência Artística RésVés Loulé desenvolve-se entre 6 e 18 de Julho de 2015 na Freguesia 

de Loulé. 

O período de candidaturas para a residência RésVés Loulé encontra-

de Março e 30 de Abril de 2015. 

A atividade RésVés Loulé está aberta para a participação de todos os 

independentemente da sua área de formação ou grau académico.  

As candidaturas fazem-se através do preenchimento de um formulário 

http://goo.gl/forms/sxVRYRfgrM) com os dados pessoais e académicos do aluno.

Qualquer candidatura recebida posteriormente ao período de tempo indicado não 

contabilizada, salvo o anúncio de prolongamento do período de candidaturas por 

parte da organização do programa de residências “RésVés Loulé”. 
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Loulé” junto de toda 
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-se aberto entre o 

 alunos da FBAUL, 

enchimento de um formulário online 

pessoais e académicos do aluno. 

período de tempo indicado não 

contabilizada, salvo o anúncio de prolongamento do período de candidaturas por 



 
 

3. Seleção 

a) Os alunos candidatos são selecionados segundo a ordem da lista de inscrições e o 

número de inscritos de cada uma das áreas, 

transdisciplinar da residência.

b) Os alunos candidatos saberão os resultados de participação na 

de Maio de 2015, salvo o anúncio de prolongamento do período de candidaturas por 

parte da organização da residência RésVés Loulé.

 

4. Mentores 

Os 12 alunos residentes serão acompanhados no decorrer d

professores da Faculdade de Belas

formação.  

 

5. Transporte 

a) A partida para Alte será no dia 6 de Julho

estar na Estação de comboios de Entrecampos pelas 10:00h para apa

comboio para Loulé.  

b) Na Estação de caminho

os levará até à Freguesia de Alte.

c) A viagem de regresso a Lisboa será no dia 18 de Julho 

serão conduzidos até à Estação de caminho

9:25h, por um autocarro particular para posteriormente apanharem o comboio para 

Entrecampos.  

 

 

 

 

Os alunos candidatos são selecionados segundo a ordem da lista de inscrições e o 

número de inscritos de cada uma das áreas, no sentido de salvaguardar

da residência. 

Os alunos candidatos saberão os resultados de participação na residência entre 1 e 5 

de Maio de 2015, salvo o anúncio de prolongamento do período de candidaturas por 

parte da organização da residência RésVés Loulé. 

Os 12 alunos residentes serão acompanhados no decorrer da totalidade da residência por 3

ssores da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa de diferentes áreas de 

A partida para Alte será no dia 6 de Julho de 2015. Os alunos participantes deverão 

estar na Estação de comboios de Entrecampos pelas 10:00h para apa

 

Na Estação de caminho-de-ferro de Loulé os alunos terão um autocarro particular que 

os levará até à Freguesia de Alte. 

A viagem de regresso a Lisboa será no dia 18 de Julho de 2015. Os alunos participantes 

à Estação de caminho-de-ferro de Loulé, onde deverão estar pelas 

9:25h, por um autocarro particular para posteriormente apanharem o comboio para 

Os alunos candidatos são selecionados segundo a ordem da lista de inscrições e o 

de salvaguardar a vertente 

residência entre 1 e 5 

de Maio de 2015, salvo o anúncio de prolongamento do período de candidaturas por 

a totalidade da residência por 3 

Artes da Universidade de Lisboa de diferentes áreas de 

de 2015. Os alunos participantes deverão 

estar na Estação de comboios de Entrecampos pelas 10:00h para apanharem o 

ferro de Loulé os alunos terão um autocarro particular que 

de 2015. Os alunos participantes 

ferro de Loulé, onde deverão estar pelas 

9:25h, por um autocarro particular para posteriormente apanharem o comboio para 



 
 

6. Alojamento 

Os alunos residentes ficarão alojados na Casa da Galvana, um espaço acolhedor 

Freguesia de Alte, lugar onde a residência será desenvolvida.

a) A casa dispõe de quartos partilhados, cozinha, casas de banho e um espaço 

comum para usufruto dos participantes da residência.

b) Serão disponibilizados lençóis e toalhas.

c) Os alunos em residência devem respeitar o cumprimento da prática de limpeza e 

utilização apropriada dos espaços e equipamentos disponíveis.

d) O dano de qualquer espaço ou equipamento do alojamento é da responsabilidade 

do aluno residente, que deverá obrigatoriamente c

 

7. Materiais de trabalho 

a) Cada aluno residente terá um orçamento de 100

necessários para a produção do seu projeto sendo que os alunos que excederem este 

valor suportarão a diferença monetária em evidência.

b) Os trabalhos podem ser desenvolvidos individualmente ou em grupo

c) Os alunos residentes deverão ter o seu trabalho definido até à manhã do dia 9 de 

Julho de 2015, Quinta

Município de Loulé. 

d) Os materiais que forem possíveis de comprar na Freguesia de Alte, no espaço da 

intervenção, poderão ser comprados no decorrer da residência pelos alunos 

residentes. 

e) Os alunos podem e devem levar materiais pessoais que acreditem 

relevantes para a possível

 

 

 

 

 

 

Os alunos residentes ficarão alojados na Casa da Galvana, um espaço acolhedor 

Freguesia de Alte, lugar onde a residência será desenvolvida. 

A casa dispõe de quartos partilhados, cozinha, casas de banho e um espaço 

comum para usufruto dos participantes da residência. 

Serão disponibilizados lençóis e toalhas. 

m residência devem respeitar o cumprimento da prática de limpeza e 

utilização apropriada dos espaços e equipamentos disponíveis. 

O dano de qualquer espaço ou equipamento do alojamento é da responsabilidade 

do aluno residente, que deverá obrigatoriamente custear a perda.

Cada aluno residente terá um orçamento de 100€ para gerir a compra dos materiais 

necessários para a produção do seu projeto sendo que os alunos que excederem este 

valor suportarão a diferença monetária em evidência. 

s trabalhos podem ser desenvolvidos individualmente ou em grupo 

Os alunos residentes deverão ter o seu trabalho definido até à manhã do dia 9 de 

Julho de 2015, Quinta-Feira, data em que os materiais de trabalho serão adquiridos no 

 

teriais que forem possíveis de comprar na Freguesia de Alte, no espaço da 

intervenção, poderão ser comprados no decorrer da residência pelos alunos 

Os alunos podem e devem levar materiais pessoais que acreditem 

possível concretização de um projeto no decorrer da residência.

Os alunos residentes ficarão alojados na Casa da Galvana, um espaço acolhedor localizado na 

A casa dispõe de quartos partilhados, cozinha, casas de banho e um espaço 

m residência devem respeitar o cumprimento da prática de limpeza e 

O dano de qualquer espaço ou equipamento do alojamento é da responsabilidade 

a perda. 

€ para gerir a compra dos materiais 

necessários para a produção do seu projeto sendo que os alunos que excederem este 

 

Os alunos residentes deverão ter o seu trabalho definido até à manhã do dia 9 de 

Feira, data em que os materiais de trabalho serão adquiridos no 

teriais que forem possíveis de comprar na Freguesia de Alte, no espaço da 

intervenção, poderão ser comprados no decorrer da residência pelos alunos 

Os alunos podem e devem levar materiais pessoais que acreditem a priori ser 

concretização de um projeto no decorrer da residência. 



 
 

8. Ferramentas de trabalho 

 

a) A Câmara Municipal de Loulé poderá ceder temporariamente algumas 

ferramentas que tenha disponíveis nos serviços do município e associados.

b) A perda ou dano de qualque

associados é da responsabilidade do aluno residente, que deverá 

obrigatoriamente c

c) Os alunos podem e devem levar ferramentas de trabalho pessoais que acreditem 

priori ser relevantes para a po

residência. 

 

9. Alimentação 

 

a) A alimentação ficará ao encargo de cada aluno residente. 

b) Os alunos poderão fazer as suas compras e cozinhar individualmente ou em grupo.

c) O dano de qualquer equipamento de cozinha 

aluno residente, que deverá obrigatoriamente c

 

10. Direitos de autor 

Os artistas residentes são os únicos titulares dos direitos morais e patrimoniais sobre as obras 

criadas na residência. 

 

11. Propriedade  

As obras desenvolvidas no decorrer da re

espólio artístico e a ser propriedade da Junta de F

 

 

A Câmara Municipal de Loulé poderá ceder temporariamente algumas 

ferramentas que tenha disponíveis nos serviços do município e associados.

A perda ou dano de qualquer ferramenta de trabalho da Câmara Municipal ou 

associados é da responsabilidade do aluno residente, que deverá 

obrigatoriamente custear a perda. 

Os alunos podem e devem levar ferramentas de trabalho pessoais que acreditem 

ser relevantes para a possível concretização de um projeto no decorrer da 

A alimentação ficará ao encargo de cada aluno residente.  

Os alunos poderão fazer as suas compras e cozinhar individualmente ou em grupo.

O dano de qualquer equipamento de cozinha do alojamento é da responsabilidade do 

aluno residente, que deverá obrigatoriamente custear a perda. 

Os artistas residentes são os únicos titulares dos direitos morais e patrimoniais sobre as obras 

obras desenvolvidas no decorrer da residência artística RésVés Loulé, passarão 

espólio artístico e a ser propriedade da Junta de Freguesia de Alte e do Município da Sertã.

A Câmara Municipal de Loulé poderá ceder temporariamente algumas 

ferramentas que tenha disponíveis nos serviços do município e associados. 

r ferramenta de trabalho da Câmara Municipal ou 

associados é da responsabilidade do aluno residente, que deverá 

Os alunos podem e devem levar ferramentas de trabalho pessoais que acreditem a 

ssível concretização de um projeto no decorrer da 

Os alunos poderão fazer as suas compras e cozinhar individualmente ou em grupo. 

do alojamento é da responsabilidade do 

Os artistas residentes são os únicos titulares dos direitos morais e patrimoniais sobre as obras 

arão a integrar o 

reguesia de Alte e do Município da Sertã. 


