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Centro Social 6 de Maio 
Sponsored by 
 

Procuramos 
um espaço 

Os nossos artistas da Damaia estiveram a 

decorar espelhos aos quadrados como o  

elefante Elmer, este mês. Um projecto que 

motivou todos e com um resultado final lindo! 

EB 1 Samuel Johnson 
Sponsored by 

 

 

Nesta escola de Caxias, os Alunos Darte trabalharam com diferentes materiais, este mês: os do 

1º ano pintaram em cerâmica e tecido, os do 2º ano fizeram aventais e os do 4º ano acabaram de 

pintar os arquivadores e começaram um projecto de colagem. 

Oeiras International School 

Ass. Futuro Autónomo 
Sponsored by 

Este mês, estivemos a criar peças de vestuário 

a partir de T-shirts. Os Alunos Darte desenha-

ram, cortaram e decoraram as suas peças, 

fazendo um desfile no final. Foi fantástico! 

Este foi um mês muito produtivo na OIS, a 

trabalhar no projecto de reciclagem de emba-

lagens e cartão. Os pássaros ficaram maravi-

lhosos, todos coloridos e cheios de penas! 

Apoio à Vida 

As Mães do Apoio à Vida estiveram a trabalhar 

sobre a arte aborígene, este mês. Decoraram 

pratos inspirando-se em imagens e contos  

tradicionais provenientes da Austrália. 

Precisamos de um  

novo espaço para o 

Projecto Darte. 

Temos um fantástico  

escritório na R.Alexandre 

Herculano, cedido pela 

Quinta do Pinto e uma 

cave em Belém, onde 

guardamos todos os  

materiais e preparamos  

as sessões. 

Por questões logísticas, 

estamos à procura de um 

espaço em Lisboa que 

junte estes dois: 

 Pequeno escritório 

(com espaço para 3  

pessoas)  

 Sala de formação 

(onde também  

guardaremos  

os materiais) 

Para mais informações: 

projectodarte@gmail.com 

912734559 

Muito obrigado! 

“Eu amo  

o Darte!” 

 
Aluno Darte, 

6 



Bairro de Belém, Rua 22, nº4 
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Tel: 213540068 
 

www.projectodarte.wix.com/darte  

 Obrigado MSC! 

 

 

O Projecto Darte recebeu um donativo da Mediterranean 

Shipping Company que financiou os dois grupos 

Darte da Damaia e de Chelas deste período lectivo. Um 

apoio fantástico que permite que 16 crianças e jovens  

beneficiem da metodologia Darte durante 12 semanas. 

Projecto Darte sobre rodas, com a KIA! 

Graças ao apoio continuado da KIA ao Projecto Darte, 

foi possível transportar tudo para a gala da MSC.  

O nosso KIA Venga é espectacular! Muito obrigado! 

 

Lançamento da plataforma GEOfundos 

Fomos aprender como funciona a plataforma  

GEOfundos, no dia do seu lançamento, na Gulbenkian. 

Uma grande iniciativa para apoiar a Economia Social 

nas candidaturas a financiamentos! 

 Exposição dos pássaros de gesso na OIS 

Este mês concluiu-se com a exposição dos pássaros de gesso feitos pelos  

Alunos Darte da Oeiras International School.  

As aves coloridas foram embelezar o corredor principal da escola,  

para serem admiradas por todos! 

“Digam obrigado aos 

senhores que nos dão 

estas coisas todas.” 

 
Aluna Darte, 11 

AFA, Chelas 

 Gala 25º Aniversário da MSC  

Muitos parabéns à Mediterranean Shipping Company 

pelo seu 25º Aniversário. Tivemos a honra de ter sido 

convidados para a gala comemorativa desta data, que 

decorreu na Estufa Fria e onde houve uma exposição de 

peças feitas pelos Alunos Darte. Foi uma noite muito 

bonita, onde o positivismo nos inspirou a trabalhar e 

acreditar num futuro feliz para o Projecto Darte.  

Muito obrigado ao Dr. 

Carlos Vasconcelos 

pela oportunidade  

fantástica que nos 

deu! 

Mais fotografias 

da gala no nosso 

Facebook. 


