
                    
   

Bolsas de criação artistica “Residências artísticas: a água como fonte de comunidade”

Regulamento

O programa “Residências Artísticas: a água como fonte de comunidade" promovido e organizado pela 
RAMA – Residências Artísticas de Maceira e Alfeiria, com o apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras, 
contempla três bolsas de criação artística em contexto local para três artistas que residam ou trabalhem 
no concelho de Torres Vedras.

São selecionados 3 (três) candidatos para frequentar as Residências Artísticas da RAMA- Residências 
Artísticas, a participar numa exposição colectiva final, com o projeto realizado no âmbito da Residência, 
em espaços interiores e exteriores, respetivamente, no atelier e em locais da aldeia escolhidos pelos 
artistas e em articulação com a RAMA, estando previstas uma inauguração e uma visita guiada por parte 
dos artistas e dos curadores. Haverá ainda lugar, para uma conversa entre os artistas e o curador João 
Silvério, com público e transmitida online, em data a definir.

Os três artistas bolseiros desenvolverão os seus trabalhos, em residência artística na RAMA com início em 
01/11/2021 e final a 18/12/2021, com tutoria e curadoria do artista Paulo Brighenti e do curador João 
Silvério e de artistas convidados. 

As bolsas de criação incluem o alojamento no espaço da RAMA, em quarto individual e utilização de 
espaços comuns e área de trabalho em atelier partilhado e equipado com mobiliário e ferramentas, 
tutorias do artista Paulo Brighenti e de artistas convidados e a curadoria e texto para catálogo, a realizar 
pelo curador associado da RAMA, João Silvério.

Será produzido um catálogo online, bilingue, que documenta o trabalho desenvolvido pelos artistas 
durante a residência, com texto dos artistas e dos curadores Paulo Brighenti e João Silvério.

Será colocado no site da RAMA, na página dos artistas residentes, a biografia e a obra dos artistas, 
incluindo uma gravação do testemunho dos bolseiros sobre a sua experiência durante a Residência.

As residências realizam-se na RAMA-Residências Artísticas, em ambiente rural, em interação com a 
comunidade numa lógica colaborativa de criação de projetos artísticos sobre o tema da sustentabilidade 
ambiental e social.

Estas bolsas de criação revestem-se de uma particular importância para o desenvolvimento local, 
atendendo à sua história, ao atual contexto local, e ao programa artístico iniciado pela Rama em 
Setembro de 2020. Com a atribuição das bolsas pretende-se incentivar, através de pesquisas e da criação 
de obras de arte contemporânea, a vivência comunitária numa atenção mais focada sobre a condição 
hidrográfica da região que é um fator do desenvolvimento agrícola, e que se reflete em todas as 
atividades humanas, desde a casa, à vinha, a outras culturas e costumes autóctones. O programa da 
Residência tem por objetivo trazer a atenção dos artistas sobre a condição hidrográfica da região que é o 
motor do desenvolvimento agrícola, e que se reflete em toda a atividade humana, desde a casa, à vinha e 
a outras culturas autóctones. Sem esquecer a paisagem, como elemento de fruição, e principalmente pela 
atmosfera visual que espelha sustentabilidade, riqueza dos solos, campos cultivados, vinhas a perder de 
vista e, do ponto de vista estético, a possibilidade de estar em contacto com a natureza que é respeitada, 
porque é preservada pela comunidade.



                    
   

Os artistas deverão apresentar a candidatura em formato digital no qual terá de constar: Curriculum 
Vitae, um máximo de 10 imagens do trabalho e uma carta de intenções com os motivos da candidatura e 
a abordagem ao tema proposto, para uma residência na RAMA – Residências Artísticas que tem na sua 
missão como principais preocupações a sustentabilidade, a relação com a comunidade e a valorização do 
território.

A entrega dos portfolios e documentos deverá realizar-se por via eletrónica, para o endereço 
rama.maceira@gmail.com, indicado no anúncio público e no site da RAMA, bem como nas datas aí 
estabelecidas.

As candidaturas devem ser apresentadas até às 24 horas do dia 12 de Outubro de 2021 e os candidatos 
selecionados são anunciados no dia 15 de Outubro de 2021. 

O Júri de Seleção é composto por 3 (três) elementos, sendo dois deles, representantes da RAMA, Paulo 
Brighenti e João Silvério e pela artista Cristina Ataíde. 

Os candidatos selecionados serão informados pessoalmente pelo júri da Bolsa e o seu nome é tornado 
público através do site da RAMA, e em publicações nas redes sociais da RAMA e da Câmara Municipal de 
Torres Vedras.

Por motivos de segurança de todos, os candidatos selecionados, devem apresentar o Certificado Digital da 
vacina contra a COVID 19, ou estarem em processo de vacinação, salvo indicação médica em contrário. 

O não cumprimento deste Regulamento implica a não aceitação da candidatura. 

A organização da Bolsa reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar informações adicionais ou 
esclarecimentos aos artistas candidatos. 

As decisões do Júri não são passíveis de qualquer apelo ou recurso. Será lavrada uma ata da reunião do 
júri.

Os artistas autorizam a RAMA e a Câmara Municipal de Torres Vedras, sem qualquer contrapartida, com 
caráter não exclusivo e por tempo ilimitado, divulgar, publicar, utilizar e reproduzir imagens das obras que 
integram a exposição nos seus catálogos institucionais, ou em outros suportes de divulgação, sem 
necessidade de comunicação prévia.

Em caso de dúvidas sobre o Regulamento, deverá contactar a organização através do email 
rama.maceira@gmail.com.

Com o apoio:

mailto:rama.maceira@gmail.com

