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Artigo 1º
Objetivo

Esta primeira edição do Curso de verão do Arquipélago – Centro de Artes 
Contemporâneas decorre no âmbito da exposição “Festa. Fúria. Femina. – Obras da 
Coleção FLAD” e tem como objetivo a exploração de diferentes processos de trabalho 
de artistas representados na Coleção FLAD, através do contacto com metodologias de 
trabalho e investigação que possam ser utilizadas nas suas próprias práticas.

Artigo 2º
Entidades promotoras

O Curso de verão é uma parceria entre o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas 
e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Artigo 3º
Formato e duração do Curso

O Curso decorrerá em 4 dias, com visitas de campo incluídas, entre os dias 24 a 29 de 
julho, sendo o grupo constituído por 9 participantes.

Artigo 4º
Sessões

As sessões decorrerão no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, mas incluirão 
sessões ao ar livre, em vários pontos da ilha de São Miguel.

Artigo 5º
Perfil do candidato

1. O Curso é aberto a pessoas com mais de 16 anos de idade, com interesse em práticas 
artísticas e criativas.
2. Até 18 anos será imprescindível a entrega de uma autorização por parte de um 
encarregado de educação. 

Artigo 6º
Candidaturas

O período de candidatura decorre entre 31 de maio a 1 de julho, inclusive. 



Artigo 7º
Inscrição de participação no Curso

A inscrição de participação no Curso faz-se através do preenchimento de 
formulário online: https://docs.google.com/forms/d/1GPYx4nH3H1paA-
ynBwxlK6TEQMzR2c0rVZJ5N6B9eYw/edit?ts=6296370b

Artigo 8º
Processo e período de seleção

1. Os participantes serão selecionados pela Direção e equipa do Serviço de Mediação do 
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, de acordo com as respostas dadas no 
inquérito de inscrição. 
2. A seleção de candidatos decorrerá entre dia 1 de julho a 3 de julho.
3. Caso seja considerado relevante para o Arquipélago, os candidatos poderão ser 
convocados a participar numa entrevista online. 

Artigo 9º
Divulgação de resultados

Os resultados serão divulgados a 4 de julho através de e-mail remetido aos selecionados e 
publicados, no dia seguinte, na página do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas.

Artigo 10º
Autorizações

Ao integrar o curso, os participantes autorizam a captação de imagens vídeo e fotográfica 
para efeitos de divulgação do curso e atividades promovidas no Arquipélago – Centro de 
Artes Contemporâneas. 

Artigo 11º
Bolsas

 A FLAD  e o Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas disponibilizam duas (2) 
bolsas de participação no Curso de verão para candidatos das restantes ilhas dos Açores, 
excluindo São Miguel, ilha onde decorre o referido curso. 

Artigo 12º
Candidatos às bolsas

Os candidatos às bolsas de participação no curso de verão terão de ter mais de 16 anos de 
idade, com interesse em práticas artísticas e criativas, que vivam nas ilhas de Santa Maria, 
Terceira, Pico, Faial, São Jorge, Graciosa, Flores ou Corvo, ou que tenham morada fiscal 
numa destas ilhas (por exemplo, estudantes universitários a estudar fora dos Açores). 

https://docs.google.com/forms/d/1GPYx4nH3H1paA-ynBwxlK6TEQMzR2c0rVZJ5N6B9eYw/edit?ts=6296370b
https://docs.google.com/forms/d/1GPYx4nH3H1paA-ynBwxlK6TEQMzR2c0rVZJ5N6B9eYw/edit?ts=6296370b


Artigo 13º
Natureza da bolsa

1. A bolsa inclui uma viagem interilhas para São Miguel e de regresso à ilha de partida e 
estadia na Ribeira Grande (São Miguel) durante o período do curso, bem como participação 
gratuita no mesmo. 
2. A bolsa não inclui despesas de alimentação. 
3. Os bolseiros (2) partilharão casa em alojamento local, com quarto individual, possuindo o 
alojamento em questão cozinha. 

Artigo 14º
Informações e esclarecimentos

1. Todas as informações e esclarecimentos acerca do curso de verão deverão ser 
solicitadas através do e-mail arquipelagocentrodeartes@azores.gov.pt.
2. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos entre as 10h00 e as 18h00 (hora 
Açores), entre segunda-feira e sexta-feira.


