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A Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa 
(FBAUL) é a escola superior 
de ensino artístico mais antiga 
de Portugal. Com raízes na 
Academia de Belas-Artes 
fundada em 1836, a Faculdade 
de Belas-Artes tem vindo a 
transformar-se numa escola de 
ensino artístico vinculada à arte 
e ao design contemporâneos, 
com a permanente preocupação 
de ocupar um lugar atuante na 
cultura dos nossos dias.

A sua localização no centro 
histórico da cidade, no Convento 
de São Francisco do Chiado, a 
que pertence também o polo 
de afirmação da modernidade 
em Lisboa desde o século XIX, 
corresponde fielmente ao espírito 

que a Faculdade de Belas-Artes 
pretende materializar.

É neste sentido e segundo este 
propósito que nasce o programa 
de residências artísticas das 
Belas-Artes Lisboa, um projeto 
que promove uma cultura artística 
atenta ao nosso tempo e que 
responda aos desafios que a 
circulação globalizada do saber 
hoje requer. 

Tirando partido do notável 
espaço que a rodeia, a 
Faculdade de Belas-Artes vem 
dar oportunidade a artistas de 
todo o mundo de conhecerem 
a dinâmica de uma cidade que 
apela ao desassossego criativo.

Do maravilhoso azul do Rio Tejo, 
às noites quentes e humanas 

de Lisboa e ao espirituoso 
e transcendente espaço do 
Convento de São Francisco, 
reunimos os ingredientes 
para que se proporcione 
aos artistas residentes uma 
experiência única e inspiradora 
a ser concretizada e vivida num 
percurso individual ou num 
ambiente de cooperação com 
outros artistas. 

As residências têm um período 
mínimo de duas semanas e uma 
duração máxima de dois meses 
e meio, sendo os períodos de 
Residência definidos por cada 
artista candidato.
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NO CENTRO 
DE LISBOA
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O centro histórico de Lisboa é o 
eixo gravitacional da cidade. É o 
local onde tudo se movimenta a 
uma velocidade sem igual e onde 
tudo está prestes a acontecer. 
Sentimos, ouvimos, cheiramos e 
provamos traços hereditários de 
uma cultura atenta.

Ao subir as colinas de Lisboa 
somos acompanhados por um 
sol matreiro que não perde 
de vista o topo passando por 
bairros típicos de lembranças 
tradicionais. Ao descer, 
protegido pelos braços do 
Cristo Rei observamos o Rio 
Tejo, coração de uma cidade de 
descobertas marítimas.

Lisboa não se cala. Durante o 
dia os museus, igrejas, castelos 
e miradouros aclamam a 

história do passado à multidão 
que passa. Durante a noite a 
música vinda de concertos 
ambulantes, bares e cafés, ecoa 
pelas praças e largos de outros 
tempos, convidando a entrar 
aqueles que caminham sem 
rumo pela rua.

No coração de Lisboa interagimos 
com um ambiente sensorial 
que apela à reflexão e à prática 
internacional sobre sobre a 
criação visual contemporânea 
e as chamadas “paisagens 
sonoras”, convivemos com o 
passado e o futuro da natureza 
única da cidade, comunicamos, 
questionamos e provocamos 
gentes do local e de outros locais 
de Portugal e do mundo.
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E RECURSOS
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> ALOJAMENTO

A residência de estudantes da 
Universidade de Lisboa, que 
acomoda os artistas residentes 
das Belas-Artes encontra-se 
geograficamente localizada, numa 
zona estratégica centralizadora 
e influente no desempenho de 
importantes atividades sociais, 
comerciais e culturais. 

Para lá da agitação citadina que 
caracteriza o local, os artistas 
residentes poderão sempre 
regressar a um lugar acolhedor 
e adequado. As instalações 
disponíveis incluem: quarto 
individual, casa de banho 
partilhada, cozinha partilhada 
e salas de convívio. 

> ALIMENTAÇÃO

Um conjunto de 2 refeições 
diárias entre 2º e 6º feira a ser 
entregue no espaço da FBAUL 
por um restaurante, incluindo 
sopa, prato principal e fruta.
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> ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Os artistas residentes poderão 
ainda inspirar-se e usufruir de 
algumas zonas peculiares e 
características do Convento de 
São Francisco para produzir e 
expôr os seus trabalhos.

> GUIA DA REDE DE 
TRANSPORTES E 
ZONAS COMERCIAIS

Um guia para ajudar no 
reconhecimento da cidade e 
apresentar alguns dos sítios 
mais indicados para comprar 
materiais que podem ser 
essenciais para a produção 
dos projetos artísticos.

Para além dos confortáveis 
alojamentos que a Universidade 
de Lisboa disponibiliza, o 
programa de residências artísticas 
das Belas-Artes proporciona:

·  Um conjunto de instalações 
de trabalho devidamente 
equipadas tanto para 
produções que envolvam o 
manuseamento de materiais 
como madeira, metal ou gesso 
ou criações de multimédia 

   ou fotografia; 

·  Uma biblioteca de arte, 
arquitetura, design constituída 
por uma ilustre bibliografia 
portuguesa e estrangeira;

·  Uma equipa de funcionários 
atentos e disponíveis que 
acompanham e estimulam 
o processo de criação e 
experimentação do 

   artista residente.

> ESTÚDIOS DE 
TRABALHO
(PARTILHADO)

Procurando criar uma relação 
de conforto entre o artista e 
o espaço que o acolhe e as 
condições indicadas para 
o desenvolvimento de um 
processo criativo coeso, a 
Faculdade de Belas-Artes 
coloca à disposição dos artistas 
residentes estúdios ou ateliers 
de trabalho partilhados no 
máximo por 3 artistas.
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TEMPO DE ESTADIA PREÇO

Alojamento
+

Alimentação 
(2 refeições x 5 dias por semana)

+

Oficinas de Escultura, 
Fotografia e Multimédia

+

Ferramentas de trabalho
+

Estúdios de trabalho

2 Semanas 410€

1 Mês 730€

2 Meses 1244€

2 Meses e meio 1644€

Por cada semana intercalada 200€

TEMPO DE ESTADIA PREÇO

2 Semanas 60€

1 Mês 120€

2 Meses 240€

2 Meses e meio 300€

Por cada semana intercalada 30€

> EXTRAS
Estúdio individual
Caso seja do interesse do artista residente, 
a Faculdade de Belas-Artes pode fornecer 
uma sala de trabalho individual com as 
comodidades necessárias.

> PREÇÁRIO

21 
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INSCRIÇÕES
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> REQUISITOS*

Existem 20 vagas para artistas 
residentes no programa de 
Residências Artísticas das 
Belas-Artes de Lisboa. 
As candidaturas devem 
ser remetidas para 
residenciasbelasartes@fba.ul.pt  
entre o dia 15 de fevereiro e o 
dia 30 de abril de 2015, com os 
seguintes documentos PDF:

·  Ficha de inscrição 
devidamente preenchida 

·  Portfolio pessoal 

·  CV atualizado, com detalhes 
sobre a sua formação 
académica, pesquisas, 
experiência profissional e 

    outras informações que 
considere importantes

·  Carta de motivação

·  Autorização de divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos no 
âmbito da residência artística 
Belas-Artes Lisboa (anexar 
apenas em caso de permissão)

·  Documento de identificação 
(Cartão de Cidadão; Passaporte)

> PROCESSO DE SELEÇÃO

Os documentos remetidos 
pelos artistas candidatos são 
analisados por um grupo 
de professores da FBAUL 
segundo os seguintes critérios: 
originalidade, viabilidade 
e pertinência dos projetos 
artísticos/curatoriais do artista 
em relação ao pensamento e 
às práticas artísticas/curatorias 
promovidas e valorizadas 
pela instituição, experiência 
e trajetória do candidato e 
intenções ou objetivos definidos 
pelo artista candidato.

*NOTA

Para integrar o programa de residência, 
o artista candidato não tem de ter 
obrigatoriamente um projeto pré-definido a 
desenvolver no espaço e no período de tempo 
em questão. No entanto, a apresentação 
de um conceito em desenvolvimento ou 
de um projeto de interesse já intencionado 
para a realidade exposta, será um fator de 
relevância para a seleção do candidato.
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REGULAMENTO 
GERAL DO 
PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS DAS 
BELAS-ARTES LISBOA
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> INTRODUÇÃO

Este regulamento tem como 
objetivo assegurar o bom 
funcionamento e serviço do 
programa de residências 
artísticas  das Belas-Artes 
de Lisboa. 

> 1. PERÍODO DE 
CANDIDATURAS 

1.1. O período de candidaturas 
encontra-se aberto entre o dia 15 
de fevereiro e o dia 30 de abril 
de 2015. Qualquer candidatura 
recebida posteriormente a este 
período de tempo não será 
analisada, salvo o anúncio de 
prolongamento do período 
de candidaturas por parte da 
organização do programa de 
residências artísticas das 
Belas-Artes Lisboa.

1.2. Documentos obrigatórios 
para validação da candidatura: 
ficha de inscrição em anexo 
preenchida, portfolio pessoal, 
CV atualizado com detalhes 
sobre a sua formação 
académica, pesquisas, 
experiência profissional e outras 
informações que considere 
importantes e carta 
de motivação.
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> 3. PAGAMENTOS

3.1. Os artistas que forem 
selecionados têm 5 dias úteis, 
após a receção de confirmação 
de participação por parte  
da organização do programa 
de residências artísticas, 
para finalizar o processo de 
candidatura através  
do pagamento de um terço do 
valor total, correspondente ao 
calendário selecionado pelo 
próprio. (Exemplo: Duas semanas 
| pacote geral | sem extras = 500A 

- valor a pagar para finalizar a 
candidatura = 166,67A) 

3.2. O pagamento deve ser 
efetuado por transferência 
bancária para o NIB 0035 
0250 00001453230 37, com 
descritivo de assunto “Residência 
artísticas Belas-Artes Lisboa”

3.3. Caso o artista candidato não 
efetue o pagamento até à data 
limite fixada, a candidatura ficará 
automaticamente sem efeito.

3.4. No caso do candidato entrar 
em contacto com a organização, 
expondo uma situação 
fundamentada que inviabilize 

o pagamento até à data limite , 
poderá ser definida nova data, 
finda a qual a candidatura ficará 
automaticamente sem efeito.

3.5. Nesta situação a vaga 
passará a estar disponível para 
outro artista candidato. 

3.6. A FBAUL não reembolsa 
o valor pago na candidatura do 
artista, em caso de desistência 
ou cancelamento.

3.7. O restante valor do 
programa de residências 
artísticas Belas-Artes Lisboa é 
pago no momento de chegada 
ao espaço do Convento de São 
Francisco, na tesouraria 
da instituição.

3.8. Todos os artistas candidatos 
devem ter obrigatoriamente um 
seguro de saúde contratado 
pelo próprio (Europa: cartão de 
saúde europeu | Internacional: 
seguro particular).

3.9. A FBAUL não se 
responsabiliza por qualquer 
acidente ocorrido no espaço 
da instituição ou fora dele.

> 2. SELEÇÃO DOS 
CANDIDATOS

2.1. A seleção dos candidatos 
terá como critérios principais 
a qualidade artística, 
originalidade, viabilidade 
e pertinência dos projetos 
artísticos/curatoriais do artista 
em relação ao pensamento e 
às práticas artísticas/curatorias 
promovidas e valorizadas 
pela instituição, experiência 
e trajetória do candidato e 
intenções ou objetivos definidos 
pelo artista candidato.

2.2. O júri de seleção é constituído 
por um grupo de professores 
transdisciplinares da FBAUL.

2.3. A lista dos candidatos 
selecionados será divulgada 
no prazo de 10 dias úteis após 
a data limite para apresentação 
das candidaturas.

2.4. A lista será divulgada no site 
da FBAUL e remetida por email 
aos candidatos.
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> 4. DIREITOS DE AUTOR

Os artistas residentes são os 
únicos titulares dos direitos 
morais e patrimoniais sobre as 
obras criadas na residência.
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5.2. ALIMENTAÇÃO

Os artistas residentes têm 
incluído no programa geral da 
residência artística um conjunto 
de 2 refeições diárias com sopa, 
prato principal e fruta a ser 
servido na FBAUL entre segunda 
e sexta-feira.

a) Todas as sextas-feiras é 
concretizada a lista de refeições 
para a semana a seguir no 
sentido de garantir doses exatas 
para todos os artistas.

b) A opção de não comer a 
refeição incluída no programa 
geral da residência artística tem 
uma redução de 10% no
 valor total.

> 5. INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS INTEGRADOS 
NO PROGRAMA 
DE RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS 
BELAS-ARTES LISBOA

5.1. ALOJAMENTO

Os artistas residentes são alojados 
na residência universitária 
da Universidade de Lisboa, 
geograficamente localizada na 
zona central de Lisboa de fácil 
acesso a transportes públicos e 
recintos comerciais.

a)  A residência oferece aos 
artistas um quarto duplo, casa 
de banho partilhada, cozinha 
partilhada, áreas de estudo e 
espaços de convívio.

b)  Os artistas residentes 
devem respeitar e cumprir 
o regulamento interno do 
alojamento da Universidade de 
Lisboa que sugere o cumprimento 
da prática de limpeza e utilização 
apropriada dos espaços e 
equipamentos disponíveis.

c)  O dano de qualquer espaço 
ou equipamento do alojamento 
é da responsabilidade do 
artista residente, que deverá 
obrigatoriamente custear a perda.
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5.3. OFICINAS DE 
ESCULTURA

Os artistas residentes devem 
respeitar as normas de segurança 
e prevenção definidas para o bom 
funcionamento das máquinas 
e equipamentos mecânicos 
disponíveis na oficina de trabalho 
de madeiras e metais:

a)  As oficinas de Escultura 
funcionam de segunda a sexta-
feira das 9:00h às 18:h00 com 
hora de almoço das 13:00h 
às 14:00h.

b) Os artistas residentes não 
podem utilizar qualquer 
equipamento mecânico sem 
o apoio e esclarecimentos dos 
funcionários auxiliares da oficina.

c)  As ferramentas de trabalho 
não podem sair do espaço 
da Faculdade.

d) Qualquer ferramenta de 
trabalho utilizada fora do 
espaço das oficinas exige o 
preenchimento de uma ficha 
de requisição.

e)  A perda ou dano de qualquer 
ferramenta ou equipamento 
mecânico das oficinas é 
da responsabilidade do 
artista residente, que deverá 
obrigatoriamente custear a perda.

f)  Os artistas residentes devem 
sempre deixar o seu espaço de 
trabalho na oficina limpo 
e arrumado.
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5.4. OFICINAS DE 
MULTIMÉDIA, SOM 
E FOTOGRAFIA

Os artistas residentes 
devem respeitar as normas 
de segurança e prevenção 
definidas para o bom 
funcionamento e conservação 
do equipamento multimédia 
disponível nas oficinas de 
multimédia e fotografia:

a)  As oficinas de Multimédia e 
Som funcionam de segunda a 
sexta-feira das 10:00h às 18:h00 
com hora de almoço das 13:00h 
às 14:00h;

b)  As oficinas de Fotografia 
funcionam apenas durante os 
meses de Julho e Setembro de  
segunda a sexta-feira das 10:00h 
às 20:00h com hora de almoço 
das 13:00h às 14:00h;

c)  O artista residente deve pedir 
apoio ao funcionário auxiliar 
da oficina;

d)  Qualquer ferramenta de 
trabalho utilizada fora do 
espaço das oficinas exige o 
preenchimento de uma ficha 
de requisição;

e)  A perda ou dano de qualquer 
equipamento das oficinas 
de multimédia ou fotografia 
é da responsabilidade do 
artista residente, que deverá 
obrigatoriamente cobrir a perda;

f)   Os artistas residentes devem 
sempre deixar o seu espaço de 
trabalho na oficina limpo 
e arrumado.
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5.6. ESTÚDIOS DE 
TRABALHO PARTILHADO

O artista residente tem incluído 
no pacote geral do programa de 
residências artísticas das Belas-
Artes Lisboa a utilização de um 
estúdio partilhado, no máximo 
por 3 artistas. 

a) Os estúdios de trabalho 
estão sempre disponíveis para 
utilização dos artistas residentes 
no período em que a FBAUL 
estiver aberta: segunda a sexta-
feira das 7:30h às 23:00h e 
sábados e domingos das 9:00 
às 19:00h.

b)  Os artistas residentes são 
responsáveis pela chave do seu 
estúdio. Todos os dias preenchem 
uma folha de levantamento e 
entrega da chave no porteiro da 
FBAUL. A chave não pode sair 
do recinto.

c)  Na utilização dos estúdios de 
trabalho, os artistas residentes 
devem respeitar e salvaguardar os 
equipamentos presentes através 
da boa prática e uso dos mesmos.

d) A perda ou dano de qualquer 
equipamento dos estúdios de 
trabalho é da responsabilidade 
do grupo de artistas residentes 
presentes no estúdio, caso não 
seja possível identificar um único 
responsável. O artista ou o grupo 
de artistas considerado deverá 
obrigatoriamente cobrir a perda.

e) A perda ou dano de qualquer 
equipamento dos estúdios de 
trabalho é da responsabilidade 
do artista ou do grupo de artistas 
residentes no estúdio, consoante 
seja possível identificar ou não 
o responsável.

f) Caso não seja possível 
identificar o responsável, 
o grupo de artistas custeará 
solidariamente a perda.

5.5. BIBLIOTECA

O espaço da Biblioteca da 
Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa permite 
a leitura presencial das obras, 
organizadas em livre acesso nas 
Salas de Leitura que dispõem 
de 36 lugares sentados e 8 
computadores para pesquisa e 
consulta do espólio Multimédia.

A consulta local é apoiada 
pelo Catálogo da Biblioteca, 
onde podem ser pesquisados 
todos os documentos que fazem 
parte das coleções da Biblioteca, 
podendo ser complementado por 
todas as coleções das diferentes 
bibliotecas que compõem as 
unidades orgânicas da UL.

a)  A Biblioteca funciona segunda, 
terça, quarta e sexta-feira das 
9:30h às 18:h30, quinta-feira 
das 9:30h às 20:00h e dois 
sábados por mês das 9:30h às 
17:30h com hora de almoço das 
13:00h às 14:00h.

b) O artista residente pode 
aceder a qualquer obra 
bibliográfica presencialmente 
sem quaisquer pré-requisitos.

c) O artista residente não pode 
requisitar obras para levar para 
fora da Biblioteca mas poderá 
tirar fotocópias ou digitalizar as 
mesmas por um custo adicional.
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5.7. ESPAÇOS EXPOSITIVOS

No decorrer do período de 
residência, os artistas poderão 
utilizar e usufruir do espaço do 
Convento de São Francisco 
para exporem ou produzirem 
os seus trabalhos. 

a) Os artistas residentes poderão 
utilizar todo o espaço que constitui 
a Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, tendo 
sempre em consideração 
o respeito pelo património 
material que a constitui, 
mediante prévia autorização 
da organização do programa 
que submeterá os pedidos dos 
residentes a autorização superior.

43 

b) Qualquer dano sobre obras 
artísticas expostas ou outros 
componentes do edifício serão 
da responsabilidade do artista 
residente que terá obrigatoriamente 
de cobrir os estragos.

c) Para a realização de 
intervenções na estrutura ou 
componentes do edifício, os 
artistas residentes deverão 
obter previamente autorização 
da organização do programa, 
que submeterá os pedidos dos 
residentes a autorização superior 
para avaliação da viabilidade e 
exequibilidade dos projetos.
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> 6. SERVIÇOS EXTRA 
DO PROGRAMA 
DE RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS 
BELAS-ARTES LISBOA

6.1. ESTÚDIO DE TRABALHO 
INDIVIDUAL

Caso seja do interesse do artista 
residente, este poderá integrar na 
sua candidatura o pedido para 
um estúdio individual, reservado 
por um custo adicional.

a) Os estúdios de trabalho 
estão sempre disponíveis para 
utilização do artista residente no 
período em que a FBAUL estiver 
aberta: segunda a sexta-feira das 
7:00h às 23:00h e sábados e 
domingos das 9:00 às 19:00h.

b) O artista residente será 
responsável pela chave do 
seu estúdio.

c) O artista residente preenche 
diariamente uma folha de 
levantamento e entrega da chave 
na portaria da FBAUL.

d) A chave não poderá sair do 
recinto da FBAUL.

e) Na utilização dos estúdios 
de trabalho, o artista residente 

deve respeitar e salvaguardar os 
equipamentos presentes através 
da boa prática e uso dos mesmos.

f) A perda ou dano de qualquer 
equipamento dos estúdios de 
trabalho ou da chave do estúdio 
é da responsabilidade do artista 
que deverá obrigatoriamente 
custear a perda.

5.8. GUIA DE TRANSPORTES 
E ESPAÇOS COMERCIAIS

Ao fazer o check-in e pagamento 
no primeiro dia de chegada à 
FBAUL, o artista residente recebe 
um guia da cidade personalizado 
com informações sobre as redes 
de transportes de Lisboa e 
espaços comerciais de interesse, 
para compra de materiais que vão 
de encontro às obras expostas no 
portfolio do artista residente.
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> 8. CERTIFICADOS DE 
PARTICIPAÇÃO

Todos os artistas residentes 
recebem no período final da 
sua estadia, um certificado 
de participação por parte 
do programa de Residências 
Artísticas Belas-Artes Lisboa.

> 7.  SERVIÇOS NÃO 
DISPONIBILIZADOS 
PELO PROGRAMA 
DE RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS BELAS-ARTES 
LISBOA

7.1. TRANSPORTES
Todas as despesas de transporte 
são da responsabilidade do 
artista residente.

7.2.MATERIAIS DE 
TRABALHO
Todas as despesas de materiais de 
trabalho são da responsabilidade 
do artista residente.
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> 9. DIVULGAÇÃO DOS 
TRABALHOS FINAIS

Os artistas residentes que que 
permitam a divulgação dos 
seus trabalhos finais poderão 
encontrar fotografias e memórias 
descritivas dos mesmos na 
página oficial da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa e na página oficial da 
Universidade de Lisboa.

48 49 



FICHA DE INSCRIÇÃO

INFORMAÇÕES PESSOAIS

— Nome Completo*  __________________________________________________________________

— Idade*  ___

— Nacionalidade*  _______________

— Morada*  _________________________________________________________________________

— Contacto Telefónico*  _________________

— Email*  ________________________________________

— Área de especialização artística*  ________________________

*responder obrigatoriamente

2 Semanas

1 Mês

2 Meses

2 Meses e Meio

PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS BELAS-ARTES LISBOA

— Tempo de estadia*

      

              

              Data de chegada*:___/___/_____  

— Alimentação

— Extras – Estúdio individual*

Sim Não

Sim Não
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AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
BELAS-ARTES LISBOA

Eu, __________________________________________________________________ declaro, para 

os devidos efeitos, que concedo gratuitamente à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa e à Universidade de Lisboa, autorização para arquivar e tornar acessível aos interessados, 

nomeadamente através das suas respetivas páginas oficiais na internet, registos fotográficos e 

escritos dos trabalhos artísticos desenvolvidos por mim no âmbito do programa de Residências 

Artísticas Belas-Artes Lisboa.

A subscrição da presente declaração não implica a renúncia à titularidade dos direitos de autor nem 

ao direito de usar a obra em trabalhos futuros, os quais são pertença do seu criador intelectual.

____________________________________

Lisboa, ___________________________________
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