
 

 
 

CONCURSO A BOLSAS PARA RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS NA OFICINAS DO CONVENTO 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Está aberto o Concurso a Bolsas para Residências Artísticas na 
Oficinas do Convento – Associação Cultural de Arte e Comunicação 
(OC), em Montemor-o-Novo, Portugal. Foram disponibilizadas 3 vagas 
para Residências a acontecer entre Setembro e Dezembro de 2016. 
 
Este Concurso a Bolsas para Residências Artísticas na OC pretende 
implementar um programa auto-financiado por meio das inscrições. A 
inscrição tem um custo de 20 euros e este valor será utilizado 
para criar as 3 Bolsas. 
 
Artistas de todas as áreas, Arquitetos, Engenheiros e Designers 
são convidados a submeter as suas propostas para projectos a serem 
desenvolvidos em regime de residência nas áreas: 
 
 
Arquitectura de Terra 
Cerâmica 
Sonoescultura 
 
As propostas para Arquitectura de Terra deverão procurar 
investigar novos produtos e novas aplicações do material Terra na 
Arquitectura e no Design. Valorizaremos propostas que possam criar 
novos produtos a ser produzidos pelas Oficinas da Cerâmica e da 
Terra, que procurem dar resposta a problemas concretos e que 
tenham um carácter inovador e criativo. 
 
As propostas para Cerâmica poderão ser de carácter artístico ou de 
design. Nas Oficinas da Cerâmica e da Terra podemos trabalhar num campo 
bastante alargado de possibilidades da Cerâmica, tanto de baixa como 
alta temperaturas. Pesquisas que questionem o lugar da Cerâmica no 
contexto artístico contemporâneo e que procurem investigar novos 
resultados e conclusões serão especialmente bem-vindas. 
 



Para a Sonoescultura, procuramos projetos altamente inovadores e 
criativos que procurem cruzamentos disciplinares e que possam ser 
executados e apresentados no período da residência. 

 
Os participantes deverão apresentar Propostas de Trabalho nas 
áreas descritas, de forma livre, sendo privilegiados trabalhos que 
procurem uma relação com o contexto da cidade de Montemor-o-Novo, 
quer a nível da Paisagem, Património e Comunidade. 

 
As melhores Propostas serão avaliadas por um júri internacional de 
artistas e outros profissionais das áreas artísticas. 
 
Os vencedores das 3 Bolsas para Residências Artísticas OC terão a 
possibilidade de trabalhar nos espaços da Oficinas do Convento, 
dispondo de um Bolsa (300€) para utilizar exclusivamente nos 
recursos necessários ao desenvolvimento do seu projeto, assim como 
a sua implementação, apresentação e divulgação. 
 
As Residências terão a duração de 1 mês e os Residentes terão 
Alojamento em Montemor-o-Novo, espaço de trabalho num dos Estúdios 
das Oficinas do Convento e a Bolsa para despesas de produção do 
projeto. 
 
As restantes despesas são da responsabilidade do Residente. 
 
No final de cada Residência, os trabalhos serão apresentados 
publicamente numa exposição a realizar em Montemor-o-Novo em 2017.  
 
Os trabalhos produzidos serão propriedade dos autores, que cedem 
desde já à Oficinas do Convento o direito de utilizar quaisquer 
imagens do processo ou resultados. 
 
MONTEMOR-O-NOVO 
A nossa cidade situa-se na região do Alentejo, Portugal e é 
povoada por um vasto Património arquitetónico, cultural, 
arqueológico e natural. Destes, destacamos o Castelo de 
Montemor-o-Novo, situado no topo do monte e que observa a cidade e 
a vasta paisagem de montado em seu redor. Dentro e nas 
proximidades do concelho, podemos visitar importantes monumentos 
megalíticos, como a Gruta do Escoural e o Cromeleque dos 
Almendres. 
A cidade é viva em atividade cultural de todas as naturezas, 
promovida por diversas instituições culturais e possui inúmeros 
museus, igrejas e zona histórica prontos a serem visitados  e 



utilizados pelos artistas para a investigação para os seus 
trabalhos. 
 
 
 
OFICINAS DO CONVENTO 
A Oficinas do Convento é uma Associação Cultural de Arte e 
Comunicação Sem Fins Lucrativos, com sede em Montemor-o-Novo, 
Alentejo. É Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 
desde 2009 e Centro UNESCO desde 2010. 
 
Desde a sua fundação em 1996 tem desenvolvido inúmeros projetos no 
âmbito das Artes visuais e performativas, Património, 
Arquitectura, trabalho com a comunidade, ecologia, conferências, 
ações de formação em diferentes áreas, residências artísticas, 
festivais e outras atividades culturais. Tem várias valências em 
diferentes áreas de intervenção: artes visuais, som e imagem, 
fabricação digital, cerâmica artística e trabalho no domínio da 
arquitectura sustentável. 
 
ESPAÇOS E SERVIÇOS 
 
Os Artistas em Residência poderão trabalhar num dos Estúdios que a 
Oficinas do Convento disponibiliza, estando divididos em dois 
polos: o Convento de S. Francisco e as Oficinas da Cerâmica e da 
Terra, ambos na cidade de Montemor-o-Novo. 
As Oficinas do Convento dispõem de diversas Oficinas para 
diferentes trabalhos. Para saber mais clique AQUI 
 
ESTÚDIOS 
Sala do Francês - Convento de S. Francisco 
| Sonoescultura | 
 
Centro de Investigação Cerâmica – Oficinas da Cerâmica e da Terra 
| Cerâmica | 
 
Laboratório de Terra – Oficinas da Cerâmica e da Terra 
| Arquitetura de Terra | 
 
 
 
CANDIDATURAS 
 
Submeter Formulário de Inscrição com Proposta de Trabalho, 
Recursos necessários, Portfólio ou Site e CV e Comprovativo de 
Pagamento. 

http://www.oficinasdoconvento.com/?page_id=5523#!prettyPhoto


 
As inscrições deverão ser submetidas por correio eletrónico para 
oc@oficinasdoconvento.com até ao dia 15 DE JUNHO DE 2016. 
 
CONDIÇÕES 
Os artistas devem inscrever-se a título individual.  
 
No caso de grupos com dois ou mais elementos, estes deverão 
contactar a Oficinas do Convento antes da submissão da inscrição 
através do email oc@oficinasdoconvento.com. 
 
Os candidatos deverão ser autónomos e pro-ativos no domínio das 
suas tecnologias de trabalho. 
 
A equipa da Oficinas do Convento disponibiliza-se a dar apoio 
pontual e imprevisto em todas as fases do projeto. 
Em caso de necessidade de um acompanhamento mais personalizado, 
poderão contratar os nossos serviços de Assistência Técnica para 
cada uma das áreas de trabalho. 
 
A equipa das Oficinas do Convento pode prestar assistência em 
língua portuguesa, inglesa, italiana e espanhola. 
 
Os residentes deverão ler e concordar com o REGULAMENTO do 
presente Concurso.  
 
Para ficar a saber mais sobre a Oficinas do Convento e os seus 
projectos, consulte a nossa página web: 
www.oficinasdoconvento.com  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
Dados pessoais: 
Nome  
Morada  
Nacionalidade  
Email  
Idade  
Formação  
Profissão  
Site/ blog ou outro  
 
 
Natureza do projeto: (seleccionar um) 
Arquitectura de Terra 
Cerâmica 
Sonoescultura 
 
Data de início e fim da Residência 
 
de ___/___/2016 a ___/___/2016 
 
 
Sinopse: ( máx. 100 palavras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Li e Concordo com o Regulamento do Concurso a Bolsas para 
Residências Artísticas na 
Oficinas do Convento. 
 
 
 
__________________________________ 



assinatura 
 


