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Exposição Colectiva Espaço t 

 "Ainda há muito a sonhar, ajude-nos a concretizar" , é sob este mote que o Espaço t está a organizar um a 
exposição colectiva para angariação de receitas par a o desenvolvimento da sua actividade nas áreas da 
saúde e das artes. A exposição está patente na Gale ria do Palácio de Cristal no Porto, e poderá ver vist a até 
21 de Agosto. 

Trata-se de uma exposição colectiva de obras de trinta de artistas que doaram os seus trabalhos ao Espaço t. Com 
a venda a instituição pretende angariar receitas para o desenvolvimento de actividades lúdico terapêuticas. 

Sobre o Espaço t – Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária, recorde-se que a foi criado em 1994, 
por um grupo de profissionais das áreas da saúde e das artes mobilizaram conhecimentos e, sobretudo, muito 
empenho para a criação de uma realidade sustentada por um objectivo primordial: o combate à exclusão social 
adoptando a arte, linguagem das emoções, como um instrumento privilegiado de comunicação. 

Desde Março de 1998, o Espaço t ganhou forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com fins de 
saúde. Ao fomentar a criatividade como linguagem comum, o Espaço t pretende despertar nos seus 
utentes/formandos (as) uma participação social activa, consciente e livre. 

O trabalho que é desenvolvido diariamente nas instalações desta Instituição agrega ateliês de expressão artística, 
complementados por um acompanhamento psicológico diário, um departamento de emprego que assegura a 
inserção profissional; acções de formação e projectos acreditados pela DGERT e um Centro de Novas 
Oportunidades (CNO). 

Num outro plano de intervenção, as Brigadas Espaço t, têm por missão levarem as actividades desta Instituição a 
outras realidades. E a linha urgência Espaço t de apoio a indivíduos em situações limite. As actividades visam a 
promoção para o desenvolvimento de pessoas que, quer por doença, física ou mental, quer por qualquer outro 
motivo, estão emocionalmente fragilizadas e todas aquelas que simplesmente querem aprender uma nova 
linguagem artística. 

Actualmente o Espaço t conta com cerca de 500 utentes/formandos, alguns com problemas de toxicodependência, 
outros seropositivos, outros portadores (as) da síndroma de Down, doentes do foro psiquiátrico e também os (as) 
ditos (as) “normais”. Interessa contudo salientar que o Espaço t, e o “t” significa todos (as), é um espaço aberto que 
não se restringe a um grupo delimitado, tendo unicamente como alvo o ser humano. 

A exposição integra trabalhos de Agostinho Santos, Alexandre Rola, Ângela Ferreira, Armando Alves, Catarina 
Machado, Céu Costa, Claudia Melo, Cristina Camargo, Dacosta, Dalila Vaz, Emília Alírio, Feio, Fernand’ Ambrózio, 
Filipa Sottomayor, Franchini, Graça Pereira Coutinho, Henrique do Vale, Henrique Silva, Humberto Nelson, Isabel 
Mourão Alves, João Carqueijeiro, João Figueiredo, José Alberto Mar, Julieta Carvalho, Leonel Moura, Luís de Melo, 
Luis Paulo Martins, Manuela Bacelar, Manuela Mendes Silva, Manuela São Simão, Marcia Luças, Márcio Vilela, 
Margarida Leão, Maria Corte-Real, Maria Pia Oliveira, Nuno Ferreira, Osvaldo Couto, Paul Mathieu, Pedro 
Kaliambai, Pintomeira, Raquel Gralheiro, Renata Carneiro, Ricardo Ramalho, Rita Melo, Rute Rosas, Sara 
Leguisamo, Silva Lima, Sobral Centeno e Vieira Batista. 

  

  

  

  


