
 

Caros amigos, 

 

O Espaço t – Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária, é uma 

instituição de solidariedade social que promove a integração de um grupo muito 

heterogéneo de pessoas através da arte, de forma a que a auto–estima e o auto– conceito 

dos nossos alunos seja uma realidade. 

Um grupo de profissionais das áreas da saúde e das artes mobilizaram conhecimentos e 

sobretudo vontades 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. 

 Neste momento o Espaço t procura angariar fundos para a reconstrução de um edifício 

na rua do Vilar nº54, Porto, ao abrigo do Feder através do Programa Operacional 

Emprego, Formação e Desenvolvimento Social; Eixo 5 – Promoção do 

Desenvolvimento Social – Medida 5.6. 

De acordo com esta situação, a candidatura a este projecto foi aprovada, através da 

atribuição de 962.591.63€ (novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e um 

euros e sessenta e três cêntimos), 54% deste valor será garantido pelo Feder, 36%pelo 

Instituto da Segurança Social, no entanto, o Espaço t tem de comparticipar com 10% 

deste valor, o que perfaz 96.259.16€ (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e nove 

euros e dezasseis cêntimos), acresceu a este valor todos as custos inerentes com a 

escritura pública e registo de propriedade e erros e omissões do projecto. Prevemos 

assim, um custo total para o Espaço t, na ordem dos 300000.00€ (trezentos mil euros), 

faltando neste momento angariar ainda perto de 150.000.00€. 

Assim e de forma a conseguirmos fazer face às nossas necessidades financeiras, 

pedimos a todos que façam um donativo de no mínimo 2€ (dedutível no IRS) para o 

NIB 003501960000697973005 da Caixa Geral de Depósitos , ou se  façam sócios 

preenchendo a ficha em anexo.  Juntem o vosso nome à lista dos que contribuem para 

que o Espaço t auxilie para a construção de um futuro onde os mais carenciados não 

sejam excluídos. 



O apoio ao Espaço t enquadra-se nas actividades de Mecenato Social, pelo que as 

pessoas e/ou entidades que apoiarem a instituição poderão beneficiar do estatuto do 

Mecenato Social, nos termos da lei.  

Em alternativa, poderão também adquirir uma obra de arte dos variados artistas que 

colaboram com o Espaço t (catálogo em anexo). 

Ao aceitarem este convite, estão a fazer com que os vossos nomes passem a integrar 

uma placa a ser colocado no Hall da nossa futura sede do Espaço t, onde será inscrito o 

nome de todas as personalidades/empresas/instituições/individuais que se estão a 

associar à reconstrução da sede do Espaço t.     

   

Ajude-nos a ajudar! Divulgue o Espaço t e angarie  novos associados.  

   

Agradecendo desde já toda a V. atenção e colaboração, apresento os meus melhores 

cumprimentos. 

                                      Rodolfo Oliveira      
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