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A Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa 
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 transcendente espaço 
do Convento de S. 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. 

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.



27 AGOSTO 
— 14 SETEMBRO 
2018

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 às Belas-Artes

— 10 vagas para alunos  
ou antigos alunos 

 das Belas-Artes.

data da residência
& participantes
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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 
quatro workshops* relacionados 
com as seguintes áreas:

— Gravura e Instalação 
 de Gravura

— Escultura

— Produção Digital

— Fotografia / Multimédia

atividades e cronograma

*programas brevemente disponíveis
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As residências de estudantes  
da Universidade de Lisboa que 
acomodam os artistas residentes 
das Belas-Artes encontram-se 
geograficamente localizadas 
em zonas estratégicas e influentes 
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 
partilhado com outro residente 
do alojamento, casa de banho 
partilhada, cozinha partilhada 
e salas de convívio. 

alojamento
— só para    
artistas/alunos
internacionais



laboratórios  
de escultura, 
fotografia, 
multimédia,
projectlabb  
& biblioteca

atividades, recursos & espaços incluídos 18 



Para além dos confortáveis 
alojamentos que as Belas-Artes 
disponibilizam, 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 
 ou metal, como para criações 
 de multimédia / fotografia; 

— Uma biblioteca de arte, 
arquitetura e 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*.

*O acompanhamento dos 
técnicos está sempre sujeito à 
disponibilidade dos mesmos.

atividades, recursos & espaços incluídos 19 
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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 artistas.
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preçário

serviços incluídos estatuto de participante preço

alojamento
+ utilização dos laboratórios
disponíveis e respetivas ferramentas 
de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos/workshops)
+ seguro de acidentes1

+ certificado de participação

artistas ou estudantes 
internacionais

950 euros

alojamento
+ utilização dos laboratórios
disponíveis e respetivas ferramentas 
de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos/workshops)
+ seguro de acidentes1

+ certificado de participação

artistas ou estudantes 
internacionais

750 euros

utilização dos laboratórios 
disponíveis e respetivas ferramentas 
de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos/workshops)
+ seguro de acidentes
+ certificado de participação

artistas / estudantes 
nacionais externos

300 euros

utilização dos laboratórios 
disponíveis e respetivas ferramentas 
de trabalho
+ estúdios de trabalho
+ atividades (cursos/workshops)
+ seguro de acidentes
+ certificado de participação

alunos ou antigos 
alunos belas-artes 
ulisboa

150 euros

1.  O seguro de acidentes oferecido ao artista 
residente apoia alguns tratamentos, no 
seguimento de algum acidente ocorrido no 
âmbito do programa Artistas e Designers em 
Residência 2018. 
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requisitos
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Existem 30 vagas para 
o programa de Artistas 
e Designers em Residência 
das Belas-Artes ULisboa.

As candidaturas são feitas 
em duas fases:

1ª fase — Registar-se 
na plataforma FÉNIX, seguindo 
as instruções disponíveis no site 
das Belas-Artes, e preencher 
todos os dados solicitados. 

2ª fase — depois da inscrição 
estar registada na plataforma 
FÉNIX e para concluir o processo 
deve proceder ao pagamento 
e enviar para comunicacao@
belasartes.ulisboa.pt, entre 
o dia 15 de março e o dia 20 
de maio de 2018, os seguintes 
documentos PDF em anexo:

— 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 
das Belas-Artes devidamente 
preenchidos.

— Cópia do 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 uma comissão científica 
constituída por professores de 
diferentes áreas das Belas-Artes 
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.
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Este regulamento tem 
como objetivo assegurar 
o bom funcionamento e serviço 
do programa Artistas e Designers 

em Residências  desenvolvido 
na Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. 

1. período de candidaturas

1.1  O período de candidaturas encontra-se 
aberto entre o dia 15 de março e o dia 15 
de maio de 2018. Qualquer candidatura 
recebida posteriormente a este período 
de tempo não será analisada, salvo o 
anúncio de prolongamento do período 
de candidaturas por parte da organiza-
ção do programa Artistas e Designers 
em Residência Belas-Artes ULisboa.

1.2  Documentos obrigatórios para valida-
ção da candidatura:

→ CV atualizado com detalhes sobre a sua 
formação académica, pesquisas, experi-
ência profissional e outras informações 
que considere importantes e carta de 
motivação, termos de responsabilidade 
relativamente ao tratamento de espaços 
e equipamentos das Belas-Artes devi-
damente preenchidos e documento de 
identificação pessoal.

1.3  Documentos opcionais a anexar à can-
didatura:

→ Autorização para divulga-
ção dos trabalhos  artísti-
cos  finais no website e facebook  
das Belas-Artes.

2. seleção dos candidatos

2.1  A seleção dos candidatos terá como cri-
térios principais a qualidade artística, ori-
ginalidade, viabilidade e pertinência dos 
projetos artísticos/curatoriais do artista 
em relação ao pensamento e às práticas 
artísticas/curatorias promovidas e valori-
zadas pela instituição, experiência e traje-
tória do candidato e intenções ou objeti-
vos definidos pelo artista candidato.

2.2  O júri de seleção é constituído por um 
grupo transdisciplinar de professores 
das Belas-Artes.
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2.3  A lista dos candidatos selecionados será 
divulgada no prazo de 10 dias úteis após 
a data limite para apresentação das can-
didaturas.

2.4  A lista será divulgada no site das Belas-
-Artes e remetida por email aos candi-
datos.

3. pagamento

3.1  O pagamento é feito diretamente no 
momento de inscrição na plataforma 
FÉNIX, de acordo com as informações 
disponbilizadas no site da Faculdade de 
Belas-Artes da ULisboa.

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 que assim 
desejem, são alojados numa das residên-
cias universitárias da Universidade de 
Lisboa, geograficamente localizadas em 
zonas centrais de Lisboa e de fácil acesso 
a transportes públicos e recintos comer-
ciais.

  A residência oferece aos artistas 
um quarto partilhado com outros resi-
dentes, com casa de banho partilhada, 
cozinha partilhada, áreas de estudo e 
espaços de convívio.

  Os artistas residentes devem res-
peitar e cumprir o regulamento interno 
do alojamento da Universidade de Lisboa 
que sugere o cumprimento da prática de 
limpeza e utilização apropriada dos es-
paços e equipamentos disponíveis.

  O dano de qualquer espaço ou equi-

pamento do alojamento é da responsa-
bilidade do artista residente, que deverá 
obrigatoriamente custear a perda.

→ Os artistas residentes internacionais 
que não escolherem a modalidade que 
oferece alojamento ficam inteiramente 
responsáveis pelo seu alojamento.

5.2  Laboratórios de Escultura: Os artistas 
residentes devem respeitar as normas 
de segurança e prevenção definidas 
para o bom funcionamento das máqui-
nas e equipamentos mecânicos disponí-
veis na oficina de trabalho de madeiras 
e metais:

→ Os Laboratórios 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 uti-
lizar qualquer equipamento mecânico 
sem o apoio e esclarecimentos dos téc-
nicos dos laboratórios.

→  Os artistas residentes estão sujeitos à 
disponibilidade dos técnicos dos labo-
ratórios.

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

→  Qualquer ferramenta de trabalho utili-
zada fora do espaço dos Laboratórios 
exige o preenchimento de uma ficha de 
requisição.

→ A perda ou dano de qualquer ferramen-
ta ou equipamento mecânico das Labo-
ratórios é da responsabilidade do artista 
residente, que deverá obrigatoriamente 
custear a perda.

→  Os artistas residentes devem sempre 
deixar o seu espaço de trabalho na ofici-
na limpo e arrumado.

5.3  Laboratórios de Multimédia, Som e Fo-
tografia: Os artistas residentes devem 
respeitar as normas de segurança e pre-
venção definidas para o bom funciona-
mento e conservação do equipamento 
multimédia disponível nas Laboratórios 
de multimédia e fotografia:
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→  Os Laboratórios 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.
→  Os Laboratórios de Fotografia fun-

cionam 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 técnico do laboratório para uso dos 
equipamentos.

→  Os artistas residentes estão sujeitos à 
disponibilidade dos técnicos dos labo-
ratórios.

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

→ Qualquer ferramenta de trabalho utili-
zada fora do espaço dos Laboratórios 
exige o preenchimento de uma ficha  
de requisição.

→ A perda ou dano de qualquer equipa-
mento dos Laboratórios de multimédia 
ou fotografia é da responsabilidade do 
artista residente, que deverá obrigato-
riamente custear a perda.

→  Os artistas residentes devem sempre 
deixar o seu espaço de trabalho nos la-
boratórios 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 pes-
quisa e consulta do espólio Multimédia.

  A consulta local é apoiada pelo Ca-
tálogo da Biblioteca, onde podem ser pes-
quisados todos os documentos que fazem 
parte das coleções da Biblioteca, podendo  
ser complementado por todas as cole-
ções das diferentes bibliotecas que com-
põem as unidades orgânicas da UL.

  A Biblioteca funciona à 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 qual-
quer 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 digitali-
zar as mesmas por um custo adicional.

5.5  Estúdios de trabalho (partilhados):
 O artista residente irá usufruir da utiliza-

ção de um estúdio partilhado no máximo  
por 3 artistas. 

→ Os estúdios de trabalho estão sempre dis-
poníveis para utilização dos artistas resi-
dentes no período em que as Belas-Artes 
estiverem abertas: segunda a sexta-feira 
das 8h às 22:30h, sábados das 8:30h às 
22h e domingos das 9:30h às 16:00h.

→  Os artistas residentes são responsáveis 
pela chave do seu estúdio. Todos os dias 
preenchem uma folha de levantamento 
e entrega da chave na portaria das Be-
las-Artes. 

→ A chave não pode sair das Belas-Artes.
→  Na utilização dos estúdios de trabalho, 

os artistas residentes devem respeitar 
e salvaguardar os equipamentos pre-
sentes através da boa prática e uso dos 
mesmos.

→  A perda ou dano de qualquer equipa-
mento dos estúdios de trabalho é da 
responsabilidade do artista ou do grupo 
de artistas residentes no estúdio, con-
soante seja possível identificar ou não o 
responsável.

→  Caso não seja possível identificar o res-
ponsável, 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 



para exporem os seus trabalhos. 
→  Os artistas residentes poderão utilizar 

todo o espaço que constituí a Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade de Lis-
boa, tendo sempre em consideração o 
respeito pelo património material que 
a constitui, mediante prévia autoriza-
ção da organização do programa que 
submeterá os pedidos dos residentes a 
autorização superior.

→  Qualquer dano sobre obras artísticas ex-
postas ou outros componentes do edifício 
serão da responsabilidade do artista resi-
dente 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 organiza-
ção 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 

num espaço selecionado pela Faculda-
de de Belas-Artes da ULisboa.

→   Os trabalhos a expor serão selecionados 
por uma comissão científica constituída 
por Professores das áreas referentes aos 
workshops realizados.

6. serviços não incluídos

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

6.2  Materiais de trabalho: todas as despe-
sas com materiais de trabalho são da 
responsabilidade do artista residente.

6.3 Alojamento para participantes portu-
gueses externos às Belas-Artes e atuais 
e antigos alunos das Belas-Artes.

 Os participantes nacionais deverão res-
ponsabilizar-se pelo tratamento do seu 
alojamento no decorrer do período de 
residência. 

7. certificados de participação

Todos os artistas residentes recebem no pe-
ríodo final da sua estadia, um certificado de 
participação por parte do programa Artistas 
e Designers em Residência.

8. divulgação dos trabalhos

Os artistas residentes que permitam a di-
vulgação dos seus trabalhos finais poderão 
encontrar fotografias e memórias descri-
tivas dos mesmos na página oficial da Fa-
culdade 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


