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Síntese do projeto
O projeto da Galeria das Salgadeiras, (GS), engloba a realização de 9 actividades que têm 

como objetivo a realização de uma programação cultural que promova a criação e produção 
artrítica, bem como, a disseminação dos artistas e suas obras a nível nacional e 

internacional visando alcançar um público alargado.
As 5 primeiras atividades consistem em exposições de artistas que a Galeria representa no 

período de Abril a Novembro de 2021. A 6ª actividade do projeto será a promoção, 
disseminação e circulação com o objetivo de aumentar a projeção dos artistas 

representados. A 7ª actividade será a publicação, prevê o desenvolvimento de um livro para 
assinalar os 18 anos da GS. A 8ª actividade no ramo da educação e será destinada a 

crianças do 1º e 2º ciclo. Por fim a 9ª actividade prevê uma presença digital, onde se prevê 
a criação de uma área onde o publico possa visualizar a programação cultural da GS.

Este projeto pretende promover o alcance a um público mais abrangente e de várias faixas 
etárias, e como tal pretende:

• Trazer novos públicos à GS com um programa que contempla artistas de diversas 
nacionalidades e disciplinas que garante uma oferta variada e diferenciadora 

apelativa a um publico mais abrangente;
• Alcançar públicos não tradicionalmente associados à arte contemporânea como 

crianças e jovens em idade escolar através da disponibilização de um serviço 
educativo;

• Promover a aproximação da arte ao seu público fomentando e ampliando o circuito 
da arte contemporânea através do intercâmbio entre os artistas e o publico.



                                   


