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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 
artistas em residência 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 trans-
cendente espaço do Convento  
de S. Francisco, reunimos os ingre-
dientes para que se proporcione 
aos artistas residentes uma expe-
riência única e inspiradora a ser 
concretizada e vivida num percurso 
individual ou num ambiente de co-
operação com outros artistas. 

belas-artes
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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.

no centro
de lisboa

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 a 
criação visual contemporânea e 
as chamadas “paisagens sonoras”, 
convivemos com o passado 
e o futuro e com a natureza 
única da cidade, comunicamos, 
questionamos e provocamos 
gentes do local e de outros locais 
de Portugal e do mundo.



25 JULHO — 
17 AGOSTO 2016

Para esta residência pretendemos 
reunir um grupo de artistas 
culturalmente heterogéneo, 
que promova o encontro entre 
diferentes culturas, países e 
metodologias de trabalho díspares. 
Assim, para formar este grupo 
contamos com:

— 10 vagas para artistas ou 
alunos internacionais

— 10 vagas para artistas 
ou alunos portugueses 
externos à FBAUL

— 10 vagas para alunos  
ou antigos alunos da FBAUL

data da residência
& participantes

introduction 10 
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Para promover o encontro  
e partilha de conhecimentos e 
proporcionar a criação de sinergias 
entre os residentes, procurando 
enriquecer a sua experiência no 
projeto, o programa de residências 
artísticas oferece um conjunto 
de três workshops distintos 
relacionados, evidentemente, 
com técnicas e a produção de arte 
contemporânea.

atividades

cronograma
residência artística

segunda
25 julho

terça
26 julho

quarta
27 julho

quinta
28 julho

sexta
29 julho

sáb/dom

receção  
e apresentação

+
visita guiada e 

distribuição dos 
estúdios

workshop 
— curso l 

(1h30)
livre

livre
workshop 
— curso lll

(3h)

livre
workshop 
— curso l 

(1h30)

almoço

livre livre
workshop 
— curso ll 

(1h30)
livre livre

m
an

hã
ta

rd
e
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segunda
1 agosto

terça
2 agosto

quarta
3 agosto

quinta
4 agosto

sexta
5 agosto

sáb/dom

workshop 
— curso l 

(3h)
livre

workshop 
— curso ll 

(3h)

workshop 
— curso lll

(3h)
livre

almoço

livre livre livre livre livre

m
an

hã
ta

rd
e

segunda
8 agosto

terça
9 agosto

quarta
10 agosto

quinta
11 agosto

sexta
12 agosto

sáb/dom

workshop 
— curso l 

(3h)
livre

workshop 
— curso ll 

(3h)

workshop 
— curso lll

(3h)

reunião  
preparativa para 

exposição

almoço

livre livre livre livre livre

m
an

hã
ta

rd
e

segunda
15 agosto

terça
16 agosto

quarta
17 agosto

montagem 
exposição

montagem 
exposição

fim montagem
exposição

+
avaliação da 
residência

lunch

montagem 
exposição

montagem 
exposição

inauguração
exposição

m
an

hã
ta

rd
e
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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. 

alojamento
— só para    
artistas/alunos
internacionais



Para além dos confortáveis 
alojamentos que Belas-Artes 
disponibiliza, o programa 
de residências artísticas 
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.

oficinas  
de escultura, 
fotografia, 
multimedia  
& biblioteca 
(ateliers)

atividades, recursos & espaços incluídos 18 atividades, recursos & espaços incluídos 19 



Para a exposição final da 
residência os artistas residentes 
poderão usufruir da galeria 
da Faculdade e inspirar-se em 
algumas zonas peculiares e 
características do Convento de 
São Francisco para produzir e 
expor os seus trabalhos.

display places
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estúdios de 
trabalho
(partilhados)

Procurando oferecer 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 três artista.
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preços

atividades, recursos  
& espaços incluídos

estatuto de participante preço

alojamento
+ utilização das oficinas 
disponíveis e respetivas 
ferramentas de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos 
workshop)
+ seguro de acidentes1

artistas ou estudantes 
internacionais

595 euros

utilização das oficinas 
disponíveis e respetivas 
ferramentas de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos 
workshop)
+ accident insurance

artistas nacionais  
ou estudantes de outras 
escolas

165 euros

+ utilização das oficinas 
disponíveis e respetivas 
ferramentas de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos 
workshop)
+ accident insurance

alunos ou antigos alunos  
belas-artes ulisboa

85 euros

1.  O seguro de acidentes oferecido ao artista 
residente faz com que qualquer despesa 
de tratamento necessária, devido a algum 
acidente no âmbito do programa Artistas em 
Residência 2016, fique a 25 euros. 



candidaturas
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*o
br

ig
at

ór
io

nome completo*

idade* nacionalidade*

morada*

número telefone*

email*

especialização artística*

candidaturas

ficha  
de inscrição

requisitos
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Existem 30 vagas para o programa 
de Artistas em Residência das 
Belas-Artes ULisboa.

Candidaturas devem ser enviadas 
para fineartsresidences@fba.ul.pt 
entre o dia 15 de fevereiro e  
o dia 20 de abril de 2016, com  
os seguintes documentos  
PDF em anexo:

— 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.
— Termos de responsabilidade 

relativamente ao 
tratamento de espaços e 
equipamentos da FBAUL 
devidamente preenchidos.

— Documento de identificação 
(Cartão de Cidadão; 
Passaporte).

— Autorização de divulgação 
dos trabalhos desenvolvidos 
no âmbito do programa 
Artistas em Residência 2016 
(anexar apenas em caso  
de permissão).

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/curatoriais 
promovidas e valorizadas pela 
instituição, experiência e trajetória 
do candidato e intenções ou 
objetivos definidos pelo artista 
candidato.



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 Artistas em Residência Belas-Artes 
ULisboa 2016.

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.

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA ARTISTAS EM RESIDÊNCIA

data

29 candidaturascandidaturas 28 

Eu, ________________________________________________
declaro, para os devidos efeitos, assumir a responsabilidade 
de usar convenientemente o estúdio disponibilizado pelo 
programa Artistas em Residência Belas-Artes ULisboa 2016, 
repondo ou reparando, respetivamente qualquer perda ou 
dano que possa infligir fisicamente sobre o mesmo ou sobre 
os equipamentos disponíveis no estúdio.

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USO DOS ESTÚDIOS
DURANTE O PROGRAMA ARTISTAS EM RESIDÊNCIA

data



Eu, ________________________________________________
declaro, para os devidos efeitos, assumir a responsabilidade 
de usar convenientemente todas as ferramentas e 
equipamentos que requisitar, repondo ou reparando, 
respetivamente qualquer perda ou dano que possa infligir 
sobre os mesmos.

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USO DE EQUIPAMENTOS NAS 
OFICINAS DURANTE O PROGRAMA ARTISTAS EM RESIDÊNCIA

data
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regulamento
geral



Este regulamento tem como 
objetivo assegurar o bom 
funcionamento e serviço do 
programa Artistas em Residências  
desenvolvido na Faculdade  
de Belas-Artes da Universidade  
de Lisboa (FBAUL). 

1. período de candidaturas

1.1 O período de candidaturas 
encontra-se aberto entre  
o dia 15 de fevereiro e o dia 
20 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 
Artistas em Residência  
Belas-Artes ULisboa.

1.2 Documentos obrigatórios para 
validação da candidatura:

> Ficha de inscrição em anexo 
devidamente 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, termos de 
responsabilidade relativamente 
ao tratamento de espaços 
e equipamentos da FBAUL 
devidamente preenchidos  
e documento de identificação 
pessoal.
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1.3 Documentos opcionais a anexar 
à candidatura:

> Autorização para divulgação 
dos trabalhos artísticos finais 
no website e facebook  
da FBAUL.

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.

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 (200€), 
no caso dos artistas/alunos 
internacionais;

>  Metade do valor total (82,5€ 
e 42,5€) da residência para 
artistas/alunos portugueses 
externos à FBAUL e atuais 
e antigos alunos da FBAUL, 
respetivamente.

3.2 O pagamento deve ser efetuado 
por transferência bancária para 
o NIB 0035 0250 00001453230 
37, com descritivo de assunto 
“Artistas em Residência Belas- 
-Artes ULisboa 2016”

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  
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até à data limite, poderá ser 
definida nova data, finda a 
qual a candidatura ficará 
automaticamente sem efeito. 
Na situação previamente 
descrita, a vaga passará a estar 
disponível para outro artista 
candidato.

3.5 A FBAUL não reembolsa  
o valor pago na candidatura 
do artista (um terço do valor 
total no caso dos participantes 
internacionais e metade do 
valor total para participantes 
nacionais e alunos/alumni 
FBAUL), em caso de desistência 
ou cancelamento.

3.6 O restante valor do programa é 
pago no momento de chegada 
à FBAUL, na tesouraria da 
instituição.

4. direitos de autor

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

5. espaços e serviços

5.1 Os residentes internacionais 
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 residência oferece  
aos artistas um quarto duplo, 
casa de banho partilhada, 
cozinha partilhada, áreas de 
estudo e espaços de convívio.

  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.

  O dano de qualquer espaço 
ou equipamento do alojamento 
é da responsabilidade do 
artista residente, que deverá 
obrigatoriamente custear  
a perda.

5.2 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:

>  As oficinas de Escultura 
funcionam de segunda a  
sexta-feira das 10:00h às 18:h00 
com hora de almoço das  
13:00h às 14:00h.



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

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

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

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

>  Os artistas residentes devem 
sempre deixar o seu espaço de 
trabalho na oficina limpo  
e arrumado.

5.3 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:

>  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.

>  As oficinas de Fotografia 
funcionam de segunda a sexta-
feira das 10:00h às 18:00h com 
hora de almoço das 13:00h às 
14:00h.

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

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

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

>  A perda ou dano de qualquer 
equipamento das oficinas 
de multimédia ou fotografia 
é da responsabilidade do 
artista residente, que deverá 
obrigatoriamente custear a 
perda.

>  Os artistas residentes devem 
sempre deixar o seu espaço de 
trabalho na oficina limpo  
e arrumado.

5.4 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 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.

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

>  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.

5.5 Estúdios de trabalho 
(partilhados):

 O artista residente irá usufruir 
da utilização de um estúdio 
partilhado no máximo  
por 3 artistas. 

 >  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.

>  Os artistas residentes são 
responsáveis pela chave do 
seu estúdio. Todos os dias 
preenchem uma folha de 
levantamento e entrega da 
chave na portaria da FBAUL. 

>  A chave não pode sair da 
FBAUL.

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

 >  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.

>  Caso não seja possível 
identificar o responsável, o 
grupo de artistas custeará 
solidariamente a perda

5.6 Espaços expositivos gerais:
 No decorrer do período de 

residência, os artistas poderão 
utilizar e usufruir do espaço do 
Convento de São Francisco
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 para exporem ou produzirem  
os seus trabalhos. 

>  Os artistas residentes poderão 
utilizar todo o espaço que 
constituí 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.

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

>  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.

5.7 Exposição final:
 A exposição final da residência 

será na galeria e espaços 
adjacentes da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, sendo que cada artista 

residente apenas poderá expor 
um único trabalho final com 
dimensão máxima de 90cm. 

  Outros trabalhos dos 
artistas, com dimensões 
superiores à pré-estabelecida 
para a galeria, poderão 
eventualmente permanecer 
expostos pelo espaço do 
antigo Convento de São 
Francisco, mediante respetiva 
autorização.

6. services não incluídos

6.1 Transportes: todas as  
despesas de transporte são  
da responsabilidade do  
artista residente.

6.2 Materiais de trabalho: 
todas as despesas de 
materiais de trabalho são da 
responsabilidade do artista 
residente.

6.3 Alojamento para participantes 
portugueses externos à FBAUL 
e atuais e antigos alunos  
da FBAUL

  Os participantes não 
internacionais deverão 
responsabilizar-se pelo 
tratamento do seu alojamento 
no decorrer do período de 
residência. 
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7. certificados de participação

Todos os artistas residentes 
recebem no período final  
da sua estadia, um certificado de 
participação por parte  
do programa Artistas em 
Residência.

8. divulgação dos trabalhos

Os artistas residentes 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.
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t. +351 213 252 116 | fineartsresidences@fba.ul.pt 
www.belasartes.ulisboa.pt 

mais informações


