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Real Academia de Bellas Artes de San Carlos  

Antecedentes da história: a Academia de Santa Bárbara 

Em Espanha, a primeira tentativa para criar uma Academia das artes do desenho, 

pintura, escultura e arquitetura, seguindo o modelo das academias como instituições 

científicas, literárias ou artísticas, estabelecidas como autoridade pública, ocurreu em 

1726, embora só vindo a concretizar-se uns anos mais tarde em 1752, quando foi 

fundada em Madrid a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, sob a proteção 

do monarca espanhol. 

Como resultado desta iniciativa, no ano seguinte os irmãos Vergara, apoiados por um 

grupo de artistas, solicitaram autorização ao rei Fernando VI para fundar en Valencia 

uma academia de pintura, escultura e arquitetura, a que deram o nome de Santa 

Bárbara em homenagem à esposa do monarca, senhora Bárbara de Braganza.  

Academia de Santa Bárbara nasce a 7 de janeiro de 1753, e instala-se no edifício da 

Universidade Literária, ocupando três alas cedidas pelo Municipio de Valencia, graças 

aos esforços feitos pelo Marqués de Jura Royal e D. Francisco Navarro Madramany, 

aos vereadores da cidade.  

Teve uma vida curta, devido à morte do monarca, ficando a Academia Santa Bárbara 

ficou sem ajuda económica, o que conduziu à sua dissolução em 1761. 

 

A Real Academia de San Carlos 

Em 1762, teve lugar em Valencia, as primeiras iniciativas para fundar uma nova 

academia que desse continuidade à anterior (Academia de Santa Bárbara) que, como 

se referiu foi obrigada a dissolver-se por falta de recursos. Como resultado em 25 de 

janeiro de 1765 foi criada uma assembleia preparatória para elaborar os estatutos. 

Finalmente, após a aprovação dos Eatatutos, e com o voto favorável da Real 

Academia de San Fernando, a 14 de fevereiro de 1768 foi criada a Real Academia de 

Belas Artes de San Carlos, por real despacho do rei Dom Carlos III.  

No início a nova academia ocupou-se das mesmas matérias da Universidade, nas 

quais havia desenvolvido funções de ensino da Academia de Santa Barbara. Mais 

tarde, em 1850 e por necessidade de espaço, mudou-se para o antigo Convento del 

Carmen. Lá permaneceu até 1946, ano em que se instálou no Palácio de San Pio V, 

em virtude do contrato de permuta com o exército em 1942. Desde então e até aos 

dias de hoje, a Real Academia de Bellas Artes de San Carlos partilha o mesmo edifício 

com o Museu Provincial de Bellas Artes. 

A Real Academia de Bellas Artes de San Carlos é hoje uma instituição cultural de 

interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, que tem 

como objectivo fomentar as belas artes em todas as suas areas e expressões, em 

cujas actividades inclui a de conservar, estudar, restaurar e aumentar as suas 

coleções de obras de arte. Está associada ao Instituto de Espanha desde 1 de 

dezembro de 1987.  
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De acordo com o artigo 62 da Constituição Espanhola de 1978, o alto patrocínio da 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, corresponde a sua Majestade o rei. 

Por decreto de 12 de junho de 1989 da Generalitat Valenciana, a Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos é reconhecida como a primeira instituição Consultiva da 

Comunidade Valenciana. 

Em 1991 a Generalitat Valenciana e a Academia assinaram um Acordo de 

Colaboração que permite a esta responder às necessidades institucionais. 

Atualmente é regida pelos Estatutos aprovados por Despacho de 29 de maio de 1998, 

do Ministério da Cultura e Educação da Generalitat Valenciana (D.O.G.V. de 16 de 

junho de 1998) e por um Regulamento de regime interno aprovado em 9 de maio de 

2000 pela Assembleia Geral da Academia.  

Desde 1915 a Academia publica a revista científica Archivo de Arte Valenciano cuja 

publicação de carácter anual, se convertem na sua identidade e porta-voz intelectual. 

Além disso, a Real Academia de Bellas Artes mantém a seu cargo diversas coleções 

de livros: coleção "Donaciones", coleção "Arquivos & Investigaciones" e "Cuadernos 

de la Real Academia". 

Hoje a Real Academia de Bellas Artes de San Carlos é composta por 31 acadêmicos 

titulares com voz e voto, e estrutura-se nas seguintes cinco seções: Pintura, gravura e 

desenho. Escultura. Arquitetura. Música. Artes da imagem.   

Além disso, integram também na corporação: os académicos de honor, os acadêmicos 

correspondentes e os académicos supranumerários. 

Os órgãos directivos da Academia são a Assembleia Geral (composta por todos os 

acadêmicos de número) e o Conselho de Administração (composto por: Presidente, 

Vice-Presidente, secretário-geral, tesoureiro, curador e bibliotecário) escolhido entre 

os académicos de número. 

A Academia está sediada no antigo Convento de São Pio V, num edifício que partilha 

desde 1946, com o Museu de Belas Artes de Valencia. 


