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PROGRAMA DA CANDIDATURA À 

PRESIDÊNCIA DA FBAUL PARA O BIÉNIO 

2019/21 

CANDIDADO A PRESIDENTE 

Fernando António Baptista Pereira 

Professor Associado com Nomeação Definitiva da Área das Ciências da Arte e 

do Património 

SÃO PROPOSTOS PARA VICE-PRESIDENTES, COM OS RESPETIVOS 

PELOUROS, DE ACORDO COM O NR. 4 DO ARTº 33 DOS ESTATUTOS 

DA FBAUL: 

Cristina Azevedo Tavares, Professora Associada com Nomeação Definitiva 

da Área das Ciências da Arte e do Património, de que é atualmente 

Coordenadora.  

Pelouro: Coordenação do processo de gestão das coleções e acervos da Biblioteca e 

Arquivo e do processo de organização de congressos, colóquios, eventos e 

palestras. 

 

Ilídio Salteiro, Professor Auxiliar com Agregação em Belas Artes, 

especialidade Pintura, com Nomeação Definitiva da Área de Pintura.  

Pelouro: Coordenação dos Acervos, do Museu e das Galerias e dos Serviços 

Editoriais da Faculdade. 

 

 

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2019. 
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INTEGRAR E NÃO EXCLUIR, CONSTRUIR O 

FUTURO DIA A DIA! 

UMA ESCOLA ORGULHOSA DA SUA 

HISTÓRIA E DOS SEUS VALORES 

CONTEMPORÂNEOS MAS TAMBÉM CIENTE 

DAS SUAS IMPERIOSAS NECESSIDADES 

 

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa é a mais 

antiga e a maior Escola de Arte do país, tendo sido criada como 

Academia de Belas Artes de Lisboa, por decreto régio, a 25 de Outubro 

de 1836 e desde logo instalada na sua localização atual, o extinto 

convento de S. Francisco, que hoje ocupa na sua quase totalidade. 

Separou-se institucionalmente da Academia que, continuando a partilhar 

sectores do mesmo edificado, adquiriu outras funções relativas ao 

inventário e promoção do Património e das Belas-Artes.  

Ao sabor da evolução dos regimes políticos que atravessou (Monarquia 

Constitucional, I República, Estado Novo e Democracia de Abril) e de 

visões mais estruturais ou mais conjunturais sobre o papel do ensino 

artístico e da formação e função dos artistas, mudou várias vezes de 

designação, Escola de Belas Artes, Escola Superior de Belas Artes até à 

sua final integração como Faculdade de Belas Artes na Universidade de 

Lisboa, desde 1993.  

Acompanhou, com entusiasmo, o processo de fusão entre as 

Universidades Técnica e Clássica, bem como os processos de 

normalização funcional, curricular e estatutária daí decorrentes. 

 

Levantamento e resolução de Problemas 

A primeira medida da nova Presidência vai ser levar a efeito um 

completo levantamento de todos os problemas que afetam docentes, 

estudantes e funcionários, desde os problemas de carreiras dos 

primeiros e dos últimos, até à avaliação do impacto e do grau de 

satisfação da reforma curricular por parte dos docentes e discentes, 

logo no início do terceiro ano da mesma. Assim se poderão identificar, 
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com tempo, necessidades de ajustamentos que serão, logo que possível, 

implementados, com vista à correção de lacunas ou disfuncionalidades 

desejavelmente ultrapassáveis. 

O mesmo deve ser dito no que toca à organização dos horários 

escolares e distribuição de salas, assim como à renovação dos 

equipamentos e à organização de todos os espaços disponíveis e, 

sobretudo, à sua mais adequada potenciação letiva, científica ou 

artística no todo do espaço da Escola. 

A nova Presidência encarará os Conselhos Científico e Pedagógico, o 

Conselho de Escola, as Coordenações de Área, a Diretora Executiva 

e as Chefias de Divisão como os seus interlocutores privilegiados no 

levantamento e identificação de problemas que afetem docentes, 

discentes e funcionários ou os serviços, assim como na procura 

conjunta de soluções para os mesmos. Sempre que necessário e 

pertinente serão ouvidas as organizações sindicais dos sectores 

envolvidos e com as mesmas será estabelecido o diálogo necessário. 

No respeitante aos problemas específicos dos Estudantes dos três Ciclos 

de Estudos, a nova Presidência terá um permanente e frutuoso diálogo 

com a Associação de Estudantes de forma a rastrear as necessidades 

estudantis e o que pode ser melhorado nas diversas condições de 

trabalho e de lazer que a Escola oferece. Pensamos, em especial, no 

acolhimento aos alunos do 1º ano e noutras atividades.  

Um especial cuidado deve unir a AEFBAUL e a nova Presidência na 

criação de melhores condições para os doutorandos e pós-docs na 

nossa Escola: pretendemos alocar a sala 412 a estes estudantes de 3º 

ciclo e de formação avançada, fazendo a ligação, que já existe, com o 

espaço «redondo» do CIEBA, o que permitirá criar uma série de novos 

postos de estudo e trabalho para estes estudantes na FBAUL. 

 

Mais e melhores espaços para a Faculdade do século XXI 

Ao autonomizar-se da antiga ESBAL a Faculdade de Arquitetura, que 

saiu do edifício, a FBAUL aumentou substancialmente os seus espaços, 

abrindo vários novos cursos e aumentando os alunos, e encara hoje com 

renovada esperança as novas perspetivas de crescimento para as áreas 

devolutas do antigo Governo Civil, em fase de finalização de Projeto de 

adaptação. 
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Vai ser pedida, com carácter de urgência, uma revisão global do 

Projeto para os Novos Espaços, de modo a poder introduzir os 

ajustamentos que se verificarem necessários, de modo a potenciar cada 

um desses novos espaços para a missão que a Faculdade pretende 

concretizar no futuro imediato ou mais a longo prazo! Essa revisão 

deverá ser efetuada com base numa auscultação de todos os docentes, 

por escrito, de acordo com uma metodologia a definir brevemente. 

Pretende-se que, uma vez acertado o Projeto, o concurso e as obras 

possam avançar com a maior rapidez e se concretize finalmente a 

ocupação dos mesmos. 

Por outro lado e em paralelo, vai ter de ser estudada e implementada a 

adaptação de vários dos antigos espaços a outras funcionalidades 

em função da expansão das áreas da Faculdade, de modo a potenciá-

los da melhor maneira. A nova Presidência procurará estar 

permanentemente atenta e compromete-se a liderar todo este complexo 

processo mantendo a Escola sempre informada e envolvida. 

Nos atuais “novos espaços” deverá ser providenciada, com a maior 

urgência, uma saída de emergência de acesso dos pisos 2, 1, e 0 à rua 

Capelo. É uma necessidade indispensável em caso de ocorrências como 

incêndios ou terramotos, sendo tecnicamente viável. 

 

Proteger e promover ativamente a Criação Contemporânea nos 

domínios das Artes, do Design e da Multimédia e em paralelo 

salvaguardar o Património herdado, aumentando o legado para o 

futuro 

É importante aqui deixar uma profunda afirmação de fé relativamente às 

duas faces da mesma moeda tão especial que sempre foi e é esta Escola: 

de um lado, a FBAUL é, por excelência, o lugar de formação para a 

Criação Contemporânea que se realiza na Escola, em todos os seus 

Ciclos de Estudo, em todas as Áreas, das Artes ao Design e à 

Multimédia, pelo que a nova Presidência terá de a promover de forma 

intensa, aberta e convicta, e, em paralelo e sem qualquer contradição, 

terá também de ser o lugar privilegiado para desenvolver as 

capacidades ao nível da museologia, da curadoria e da conservação 

e restauro que permitirão salvaguardar o Património que nos 

singulariza como Escola, como «marca» e até como identidades 

artísticas, académicas e profissionais.  
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Lembremo-nos que, nos mais de 180 anos de vida desta escola, ao longo 

de décadas, formaram-se, a partir dos espólios artísticos que foram 

inicialmente recolhidos nos espaços do convento, provenientes das casas 

religiosas extintas, e de outros que a atividade de ensino, prémios, 

aquisições e generosas doações se foram acumulando, o Museu Real de 

Belas Artes, mais tarde (1911) cindido entre Museu Nacional de Arte 

Antiga e Museu Nacional de Arte Contemporânea, e as coleções que 

ainda hoje a FBAUL alberga no seu seio, bem como muitas ao cuidado 

da ANBA.  

Ao longo das últimas décadas realizou-se um esforço extraordinário 

para identificar, catalogar, preservar e até restaurar todo esse Património 

acumulado em diversos sectores artísticos (escultura, desenho, gravura e 

pintura, entre outros), muitas vezes com o concurso direto e empenhado 

de discentes, de docentes e de funcionários.  

Pretendemos dar plena continuidade a esse esforço, diversificando os 

sectores representados nos espólios (alargando-os ao design, à 

multimédia), e dar um passo mais, uma vez que a FBAUL é a única 

instituição no seio da U Lisboa que tem as capacidades instaladas, as 

parcerias e um vasto património de saberes acumulados que podem 

servir para constituir uma das bases de um grande Curso de 

Conservação e Restauro transversal a toda a U Lisboa (à 

semelhança dos Estudos Gerais e com parceria privilegiada com o 

I.S.Técnico e os Museus da Politécnica, entre outras UOs), que 

garanta a continuidade da preservação do património que várias escolas 

desta Universidade e, em particular, esta Faculdade, vão gerando e 

acumulando todos os anos. A U Lisboa não pode continuar 

«oficialmente» alheada desse campo científico que tem na FBAUL um 

núcleo embrionário de grande importância, ignobilmente atacado por 

júris desqualificados da A3ES em recentes avaliações, com o argumento 

de que não possuímos laboratórios nem professores de carreira. Esta 

nova Presidência vai empenhar-se em alterar essa errada percepção, bem 

como a realidade desta situação. 

A FBAUL é, desde logo, de acordo com a definição do ICOM 

[Conselho Internacional dos Museus, organismo da UNESCO], um 

MUSEU, pelo que não precisa de espaços de exposição permanente das 

suas coleções, para além de corredores e salas, mas sim de boas 

reservas onde essas obras são preservadas, de bons laboratórios de 

conservação e restauro e de amplas galerias para ir dando a 

conhecer a multiforme criação artística que nela se processa, 
pontuada, uma vez por outra, por referências históricas enquadradas nos 
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próprios programas de investigação em curso nos diversos Ciclos de 

Estudo, como tem acontecido nos últimos anos. 

Disfuncionalidades na pirâmide docente: mais Concursos 

Todos os processos de normalização funcional, curricular e até 

estatutária da FBAUL (esta ainda por finalizar), no seio da nova U 

Lisboa, atrás referidos, deixaram bem à vista as diversas e gritantes 

disfuncionalidades da FBAUL em múltiplos índices métricos, face às 

restantes Unidades Orgânicas, tornando patente para nós que não se 

pode comparar o que não tem as mesmas condições de poder sustentar 

uma comparação.  

A Escola, Faculdade apenas desde 1993, viu quase cem por cento dos 

seus docentes doutorarem-se já no século XXI e, em muitos casos, 

depois de 2005 e até de 2011. Os seus índices de produção científica e 

sobretudo de internacionalização não podem ser comparados com os de 

Faculdades e Institutos que têm largas décadas de tradições arreigadas 

nesses domínios e sucessivas gerações de doutores e de professores de 

todos os escalões até ao topo da pirâmide académica. 

A Faculdade de Belas-Artes tem apenas 4 Professores Catedráticos, um 

dos quais à beira da reforma, e doze Professores Associados, um dos 

quais também na mesma situação, sendo todos os restantes Professores 

Auxiliares que, além de assegurarem o serviço docente e de tutoria nos 

três níveis (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento), têm de garantir a 

continuidade da investigação científica e artística que os habilite a 

futuros concursos.  

São muito poucos os Auxiliares ou os Associados com Agregação, pelo 

que se recomenda um investimento muito maior nestas provas, que a 

nova Presidência incentivará, para que possam ser abertos mais 

concursos para Catedráticos.  

É também forçoso que se abram mais concursos para Associados, uma 

vez que pelo menos quatro dos doze lugares atrás mencionados estão em 

vias de ficar vagos, quer por aposentação recente ou iminente, quer por 

subida de escalão dos seus ocupantes. 

Trabalharemos em estreita colaboração com o Conselho Científico e 

com a equipa reitoral para alcançar estes objetivos! 

Mesmo com todas estas limitações, a capacidade de organizar vários 

cursos nos diversos Ciclos de Estudo, nomeadamente os de formação 
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avançada, sempre com procura e com inúmeras dissertações e teses 

defendidas em todas as Áreas, sem esquecer a vitalidade das linhas e 

grupos dos Centros de Investigação e dos seus investigadores 

integrados, procurando uma constante participação internacional, além 

das boas parcerias estabelecidas, como é exemplo o Programa 

HERITAS, mostram que a Faculdade está no bom caminho e precisa 

de uma nova Presidência que estimule e incentive este necessário 

crescimento científico, académico e orgânico da instituição. 

Outra das mais gritantes disfuncionalidades é a persistência de 

professores auxiliares contratados que as sucessivas distribuições de 

serviço têm considerado indispensáveis à docência de Licenciaturas 

ou Mestrados, ao longo de anos e anos, sem que a sua situação tenha 

sido alterada ou sequer considerada de forma sistemática num 

quadro de efetiva solução. Esta Presidência compromete-se a uma 

mobilização mais eficaz das estratégias de emprego científico colocadas 

à disposição das Universidades e das suas Unidades Orgânicas ou 

mesmo de outras possibilidades, negociando com a equipa reitoral a 

abertura progressiva de novos concursos.  

 

Situação Financeira da FBAUL 

Deixámos propositadamente para o fim (do que foi dito) o que, na visão 

de muitos, mesmo no interior da FBAUL, condiciona todo o resto: a 

situação financeira da FBAUL. Outra das primeiras medidas que a nova 

Presidência vai tomar é obter a visão mais completa e realista da 

Situação Financeira da FBAUL e das tendências de curta, média e 

longa duração que apresenta para poderem ser tomadas as medidas 

que potenciem as perspetivas de desenvolvimento e diminuam os 

riscos de incumprimento. Desses resultados daremos conhecimento a 

toda a Escola! 

Sabemos que só uma boa saúde financeira pode garantir muitos dos 

objetivos que nos propomos, mas vamos tentar diversificar fontes de 

financiamento e encontrar novas receitas que permitam alcançar 

esses objetivos sem comprometer o equilíbrio essencial alcançado, 

mesmo que seja necessário rever pontualmente prioridades em função 

de novas perspetivas. 

Entre as muitas medidas que podem ser tomadas nesse sentido, 

salientam-se:  



 8
 

 A candidatura a uma CÁTEDRA UNESCO dedicada à 

Museologia e Curadoria, não existente em qualquer outro país, 

que atrairá à nossa Escola inúmeros estudantes estrangeiros de 

todo o mundo; 

 a abertura anual de todos os Mestrados, exceto os que não 

obtiverem o nº mínimo de alunos para poderem abrir, 

incentivando a sua progressiva internacionalização, com unidades 

letivas ou tutorias em inglês;  

 fomentar a ligação destes Mestrados com as universidades dos 

países integrantes da CPLP e do Grupo Mediterrâneo 5+5 para 

captação de estudantes e intercâmbio académico de docentes e 

discentes;  

 dar um novo fôlego ao Programa Erasmus e promover a 

adesão ao Erasmus Mundus;  

 estimular parcerias para a realização de estágios com outras 

universidades e instituições, de forma generalizada; 

 estabelecer novos e mais profundos vínculos entre a FBAUL e a 

CML, envolvendo os museus, a EGEAC, as Juntas de Freguesia 

bem como o comércio e as comunidades locais;  

 fortalecer e ampliar o programa das Galerias Abertas; 

 incentivar ou renovar novas e abrangentes parcerias com 

outras Autarquias, com o Centro Nacional de Cultura, com a 

ANBA, com a SNBA, com os museus geridos pela DGPC e com 

os museus regionais e centros culturais municipais ou privados 

instalados nas áreas de ação das DRCs, com a BNP, com a 

DGArtes e com a Fundação Calouste Gulbenkian, entre muitas 

outras Fundações (CCB, Serralves, Mirpuri, D. Luís, ASVS, 

Medeiros e Almeida, Aga Khan, Luso-Americana, Oriente, etc.). 

Será necessário proceder ao levantamento dos protocolos existentes com 

as Universidades estrangeiras e com as Escolas e outras entidades 

parceiras, reativar os que bloquearam e incentivar novos. 

Finalmente, melhorar e atualizar o site da FBAUL e do CIEBA e 

respetiva informação. 

EM SUMA, E RESUMINDO O NOSSO PROGRAMA, 

INTEGRAR E NÃO EXCLUIR, CONSTRUIR O FUTURO 

DIA A DIA! 


