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Caros Amigos, 

 

Após um ciclo de cerca de três anos de projectos, tertúlias, workshops e actividades ligados ao desenho, o 

Espaços do Desenho irá celebrar o final de um período de três anos de actividades em conjunto com a 

apresentação/inauguração do último projecto deste ciclo, da responsabilidade do artista Pedro A. Janeiro, no 

próximo Sábado, dia 30 de Abril de 2011, pelas 21h. 

 

Por essa razão gostaria muito de contar com a Vossa presença neste momento marcante de um final de um 

ciclo muito enriquecedor e fértil, que abriu numerosos espaços de criação e partilha de experiências tão 

diversas no âmbito de ‘fazeres’ e ‘pensares’ ligados ao desenho, que não poderiam ter sido postos em prática 

e disseminados sem a Vossa generosa e entusiástica colaboração, participação, apoio e entrega ao projecto. 

É com enorme pena que me encontro neste momento impossibilitada de dar seguimento às actividades do 

Espaços do Desenho, por motivos de saúde que me impedem de assegurar a imprescindível dinâmica de 

contactos com artistas, investigadores, agentes ligados às artes e públicos; da gestão do enorme esforço para 

granjear apoios tão cruciais à sustentabilidade do projecto; e ainda da necessária energia física ao 

acompanhamento da produção, desenvolvimento e montagem de residências, tertúlias e actividades no 

Espaços do Desenho. 

Estou no entanto plenamente convicta que uma nova etapa irá num futuro próximo reabrir e dar 

continuidade a este tão enriquecedor ‘espaço’. As vias foram abertas e os projectos promovidos ao longo 

deste ciclo demonstraram a pertinência e ‘necessidade’, não de uma conclusão, mas da continuidade deste 

tipo de projectos, ou semelhantes, cuja responsabilidade de intervenção, materialização e participação coube 

durante este ciclo a todos Nós. 

Deixo desde já o meu muito sincero agradecimento a todos aqueles que tornaram este projecto real e 

frutífero! 

 

Até breve, 

Teresa Carneiro 

 

 

 

 
Espaços do Desenho, Fábrica Braço de Prata 

Rua da Fábrica do Material de Guerra, nº1, 1950 – 128, Lisboa 

Junto ao rio, perto da rotunda (Praça 25 de Abril) com a escultura de José de Guimarães ao centro, antes da entrada na Expo) 
Autocarros: 28, 755; Estação de comboio: Braço de Prata (acessos: Entrecampos, Roma, Sta. Apolónia). 

Website: www.drawingspaces.com   Email: drawingspaces@googlemail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/drawingspaces.espacosdodesenho 

Fábrica Braço de Prata: www.bracodeprata.com 
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