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Projeto «A Arte serve a Vida» 

continentes e regiões mentais, 
de susana gonçalves

ver catálogo



Projeto «A Arte serve a Vida» 

O presente projeto centra-se na venda de um conjunto de quadros da artista 
Susana Gonçalves e cujo produto financeiro reverterá a favor da Cáritas 
Diocesana de Coimbra e da Delegação de Coimbra da Cruz Vermelha 
Portuguesa.

O Catálogo do conjunto de obras que constituíram a exposição «Continentes 
e Regiões Mentais», da artista Susana Gonçalves, encontra-se divulgado, 
em formato digital, no site do Instituto Politécnico de Coimbra.

Procedimentos para a aquisição dos quadros e consequente doação às 
instituições beneficiadas:

1. O presente projeto será divulgado nas redes sociais do Centro Cultural 
Penedo da Saudade (Instituto Politécnico de Coimbra), pelas listas de 
e-mail do mesmo Centro Cultural e das entidades beneficiadas, se assim 
acharem pertinente e útil.

2. A pessoa, ou coletividade, interessada em adquirir um dos quadros do 
referido Catálogo deverá informar o Centro Cultural Penedo da Saudade 
(CCPS) sobre qual o quadro que deseja obter e referindo a qual das duas 
instituições quer doar o valor do mesmo. Esta informação deverá ser enviada 
para o endereço cultura@ipc.pt.

3. O CCPS responderá a cada interessado, informando se a obra está 
disponível e descrevendo a forma como o respetivo valor deverá ser doado 
à instituição escolhida pelo doador (indicando o NIB para a transferência 
do referido montante). Esta resposta deverá ser dada com conhecimento à 
instituição beneficiada.

4. Os quadros poderão ser levantados no CCPS, sito na Av. Marnoco e 
Sousa, n.º 30, em Coimbra, e serão entregues mediante a apresentação do 
comprovativo da respetiva transferência.

5. O recibo do donativo será passado pela instituição beneficiada.

Qualquer esclarecimento suplementar, deverá ser dirigido ao CCPS através 
do endereço de mail cultura@ipc.pt ou através dos números de telefone 
239 791 250 (de segunda a sexta entre as 9h00 e as 19h00) ou 239 791 245 
(de terça a sexta entre as 14h00 e as 17h30).
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Juntos
erguemos 
sonhos.


