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A OPEN CALL para projetos expositivos no 
Solar dos Zagallos é um modelo que 
pretende dar oportunidade a novos projetos e 
artistas, procurando potenciar revelações e 
apoiar as fases iniciais das respetivas 
carreiras, para além de constituir um processo 
de curadoria participada, coordenado por 
Filipa Oliveira.

Esta chamada destina-se a artistas visuais (em nome 
individual ou agrupados em colectivos) que reúnam 
as seguintes condições:
- Sejam maiores de 18 anos;
- De nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal;
- No caso de colectivos, todos os membros devem ser 
maiores de 18 anos e pelo menos um deles deve ter 
exposto pelo menos três vezes e ser de nacionalidade 
portuguesa ou residente em Portugal. 

As propostas incluem obrigatoriamente:
- Curriculum;
- Portfolio com pelo menos 10 imagens;
- Projeto expositivo;
- Informação sobre impedimentos ou limitações de datas 
para exibição em 2023

O equipa de seleção avaliará os seguintes elementos: 
- Proposta conceptual e visual de exposição;
- Projeto expositivo (60%);

- Percurso profissional do artista. Os candidatos serão 
avaliados com base na análise do seu curriculum 
profissional. (30%);
- Relação/integração do trabalho nos espaços e 
envolvente do Solar dos Zagallos e em Almada (10%);
- Serão excluídos artistas sem percurso profissional 
mínimo (atestado por pelo menos 3 exposições nos 
últimos três anos).

As propostas e respetiva documentação associada 
deverão ser enviadas via email para:

solar@cma.m-almada.pt

A OPEN CALL para projetos expositivos estará aberta 
até às 23h00 do dia 30 de outubro de 2022, data a 
partir da qual não serão aceites propostas ou 
documentos adicionais. 

Propostas que não preencham todos os requisitos serão 
excluídas.

Os resultados serão comunicados diretamente aos 
artistas ou coletivos selecionados e tornados públicos a 
23 de dezembro de 2022, no facebook da CMA.

A participação nesta chamada implica a aceitação de que 
a decisão da equipa de avaliação é  definitiva. 

A equipa de seleção dos projetos que se apresentam à 
OPEN CALL do Solar dos Zagallos será constituída por 
Filipa Oliveira (Curadora de arte contemporânea da CMA), 

Amélia Pardal (Coordenadora do Solar dos Zagallos) e 
Ana Cristina Pais (Diretora do Departamento de Cultura 
da CMA). 

Requisitos obrigatórios:

Proposta de projeto expositivo
Documento com breve descrição da proposta de 
exposição. O documento deve incluir uma descrição da 
exposição a realizar em formato PDF (máximo de 6.000 
caracteres c/ espaços incluídos) e não maiores que 5 MB. 
O documento pode ser apresentado em português ou inglês. 

Curriculum vitae
CV(s) do(s) participante(s) que sintetiza a carreira 
profissional do artista ou do coletivo. 
O currículo (máximo de 2.500 caracteres c/ espaços 
incluídos), deve incluir: 
- Ano e local de nascimento;
- Formação académica;
- Atividade profissional;
- Prémios, bolsas de estudo e subsídios;
- Exposições individuais e coletivas;
- Outras atividades relevantes para o projeto. 

Portfolio
Documento PDF com o máximo de 10MB que 
demonstre o percurso do artista ou coletivo com o 
mínimo de 10 imagens. As imagens devem ser 
acompanhadas de breves descrições com títulos, data e 
técnica das obras.  


