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Documento informativo sobre o projeto ART’OESTE – Studio Online 

 

Descrição geral do projeto 

O projeto ART’OESTE – Studio Online1 consiste em exposições mensais de arte, em 

formato digital, onde se irão divulgar e partilhar obras/trabalhos de artistas da região 

Centro Oeste de Portugal, no sentido de apoiar e valorizar a cultura regional, fazendo 

reconhecer o talento existente bem como proporcionar o reconhecimento da arte e dos 

respetivos artistas.    

O projeto decorrerá entre os meses de setembro de 2020 a junho de 2021, tendo, 

assim, a duração de dez meses, numa plataforma online criada para esse efeito, através de 

uma página do Facebook associada à Barafunda AJSS (Associação Juvenil de 

Solidariedade Social) – IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social). Contudo a 

divulgação de cada artista terá, apenas, a duração de um mês correspondente.  

Nos últimos dias do projeto, junho/julho 2021, haverá a possibilidade da realização 

de uma exposição/feira final, aberta a toda a comunidade, na qual todos os participantes 

selecionados deverão participar, reunindo, assim, todos os integrantes e respetivas obras.  

A participação de cada artista no projeto abrange os seguintes elementos: uma 

entrevista, fotografias do próprio e respetivos trabalhos/obras/portefólio e, ainda, um 

vídeo de apresentação autobiográfico. Tudo isto será produzido num dia específico para 

 
1 Este projeto insere-se no projeto Mãos com Cabeça desenvolvido pela Barafunda AJSS, localizada na 

vila Benedita, incorporado no projeto Literacia para a Democracia, financiado pela EEA Grants Portugal, 

Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto. Tendo como promotor a APCEP (Associação 

Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente) e como parceiros a EBSN (Rede Europeia de 

Competências Básicas), EAEA (Associação Europeia de Educação de Adultos) e a BjerKaker LearningLab. 
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esse efeito, sendo definido entre as dinamizadoras e o próprio artista, preferencialmente 

no estúdio/atelier 2 do artista. 

1. Inscrições 

1.1. A participação no projeto ART’OESTE – Studio Online é gratuita.  

1.2. As inscrições decorrerão durante os dias 27 de agosto de 2020 a 9 de setembro de 

2020. 

1.3. Os candidatos deverão cumprir os requisitos descritos abaixo, no ponto 2. 

1.4. Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, que se encontra na página do projeto, 

deverão enviar para o e-mail, maoscomcabeca@barafunda.eu ,o respetivo portefólio e 

identificação: nome e nome artístico.  

1.5. Após a finalização da inscrição passarão por um processo de seleção3. 

1.6. O total de artistas selecionados, em princípio, será nove, embora outros selecionados 

possam ficar em lista de espera para uma eventual participação.  

 

2. Requisitos para a candidatura 

2.1. Os participantes deverão ter idades igual ou superior a 18 anos e residir na região 

Centro Oeste de Portugal; 

2.2. Serem amadores ou profissionais no exercício do seu trabalho artístico, todavia as 

suas obras devem estar, de alguma forma, integradas no mercado; 

2.3. Trabalhar em alguma(s) das seguintes áreas artísticas: artesanato; fotografia; 

literatura/poesia; pintura; escultura; cerâmica; bordado; desenho; ilustração e/ou arte 

digital/design; 

2.4. Autorizar a gravação e divulgação online dos vídeos e fotografias do próprio assim 

como das suas obras/trabalho/portefólio artístico; 

2.5. Apresentar, obrigatoriamente, um portefólio;     

 
2 Perante a situação em que nos encontramos, Covid-19, serão tomadas todas as providências e precauções 

necessárias aquando a deslocação ao local e respetivas gravações e fotografias. Contudo, face à mesma 

situação, existe a possibilidade de as gravações serem produzidas pelo artista- uma questão a articular com 

as dinamizadoras. 
3 Para mais informações sobre os critérios de seleção ver o ponto 5 do Regulamento, que se encontra na 

página do projeto. 

mailto:maoscomcabeca@barafunda.eu
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2.6. Garantir respostas fidedignas no preenchimento da Ficha de Inscrição; 

2.7. Divulgar o projeto ART’OESTE – Studio Online e a respetiva plataforma online, ao 

longo da sua participação, bem como interagir com o público na plataforma; 

2.8. Os dados de contacto presentes na Ficha de Inscrição devem estar ativos e atualizados 

ao longo da duração do projeto. 

Projeto ART’OESTE – Studio Online, pela Barafunda AJSS, criado e dinamizado pelas 

voluntárias Barafunda, Beatriz Duarte Silva e Bruna Duarte Silva  

2020/2021  


