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Depois do Espaço t, surge a Quase Galeria
Espaço t, espaço de integração pela arte, numa perspectiva de inclusão total, sem tabus,
estereótipos, preconceitos e tudo aquilo que segrega o valor humano. Valorizamos apenas a
aceitação incondicional do outro.
Numa perspectiva transversal da sociedade, dos ricos dos pobres, dos coxos aos
esteticamente intitulados de belos, todos cabem no conceito.
Num mundo cada vez mais desumanizado, solitário, onde todos são “colocados em
gavetas”, verificamos que o homem apenas representa o papel que lhe é dado, e quase
nunca mostra o seu verdadeiro interior.
Com o Espaço t, aqueles que por ele passam ou passaram, crescem e entendem que o
verdadeiro homem não é o do “gaveta” mas o do seu interior e entenderam também o que
há na sua verdadeira essência, quer ela seja arte bruta, naife ou apenas arte de comunicar,
é por si só a linguagem das emoções, a linguagem da afirmação do maior valor humano.
O pensar e o libertar esse pensamento crítico sobre uma forma estética. Esse produto
produz uma interacção entre o produtor do objecto artístico e o observador desse mesmo
objecto; promovendo assim sinergias de identidade e afirmação melhorando dessa forma a
auto estima e o auto conceito daqueles que interagem neste binómio e se multiplica de uma
forma exponencial.
Este é o Espaço t,
E apesar de sempre termos vivido sem a preocupação de um espaço físico, pois sempre
tivemos uma perspectiva dinâmica, e de elemento produtor de ruído social positivo, ruído
esse que queremos que possa emergir para além das paredes de um espaço físico.
Apesar de não priorizarmos esse mesmo espaço físico, pois ele é limitador e castrador foi
para esta associação importante conseguirmos um espaço adaptado às necessidades reais
e que fosse propriedade desta associação que um dia foi uma utopia.
Com a ajuda do Estado, mecenas, e muitos amigos do Espaço t, ele acabou por
naturalmente surgir. Com o surgir do espaço do Vilar, outros projectos surgiram tendo uma
perspectiva de complementaridade e crescimento desse espaço, que apesar de real o
queremos também liberto desse conjunto de paredes, fazendo do espaço apenas um ponto
de partida para algo que começa nesse espaço e acaba onde a alma humana o quiser levar.

2

Surgiu assim a ideia de nesse lugar criarmos outro lugar, também ele figurativo embora real,
chamado Quase Galeria.
Uma galeria de arte contemporânea com um fim bem definido: apresentar arte
contemporânea Portuguesa nesse espaço, dentro de outro espaço, onde cada exposição
será uma fusão de espaços podendo mesmo emergir num só espaço.
Com este conceito pretendemos criar uma nova visão do Espaço t, como local onde outros
públicos, outros seres podem mostrar
a sua arte, desta vez não terapêutica mas sim uma arte no sentido mais real do termo que
forçosamente será também terapêutico, pois tudo o que produz bem estar ao individuo que
o cria é terapêutico.
Com o apoio das galerias: Graça Brandão, Presença, Reflexus, Modulo, 3 +1, Jorge Shirley
e com a Comissária e amiga Fátima Lambert, temos o projecto construído para que ele
possa nascer de um espaço e valorizar novos conceitos estéticos contribuindo para a
interacção de novos públicos no espaço com os públicos já existentes promovendo assim, e
mais uma vez a verdadeira inclusão social, sem lamechices, mas com sentimento, estética e
cruzamentos sensoriais humanos entre todos.
Queremos que com esta Quase Galeria o Espaço t abra as portas ainda mais para a cidade
como ponto de partida para criar sinergias de conceitos, opiniões e interacções entre
humanos com o objectivo com que todos sonhamos – A Felicidade.

Jorge Oliveira
O Presidente do Espaço t
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Almudena Fernandez Fariña – Pintura t

A pintura não é um rectângulo e nem tampouco um tondo.
A pintura não se enxerga na totalidade de sua composição pelo olhar do instante.
A pintura não está confinada pela moldura.
A pintura não é estática.
A pintura não é imóvel.
A pintura não é silenciosa.
A pintura não representa.
A pintura não imita.
A pintura não encerra definitivamente os sinais daquilo que representa.
A pintura não retém a globalidade exclusiva do ver.
A pintura não contém paisagens, figuras ou abstracções.
A pintura não transporta palavras ou sinais explícitos.
A pintura não é realizada apenas pelo artista/pintor.
A pintura não condiciona o espectador somente à contemplação.
Um quadro pode não mostrar tudo de uma vez.
Um quadro não é apenas uma questão de percepção visual.
Um quadro dissolve barreiras para a sua leitura através da acção.
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Através destas afirmações, decorrentes das convenções que, habitualmente,
conformam as definições de pintura, pretende aceder-se à obra/ideia e acção
concebidas por Almudena Fernandez em Pintura t.
Apesar de, através de registos fotográficos, se poderem encerrar pinceladas de “tinta”
em rectângulos perfeitos, estas existem para fugir à regularidade do suporte e da
percepção.
As pinceladas são matéria que os visitantes podem manipular, estabelecendo-lhes
destinos. As pinceladas são unidades bidimensionais que gerem a tridimensionalidade
a seu bel-prazer. A decisão exercida sobre as pinceladas passa para o território de
sujeitos que não o seu autor pois as pinceladas se converteram em elementos
emancipados da composição – que ainda não acederam a ser composição fechada.
Está-se perante uma situação que evocará, sob diferentes acepções, o conceito de
Obra Aberta, apresentado na década de 60, por Umberto Eco.
Cada pincelada adquire uma condição única salvaguardando, embora o seu
parentesco e afinidade, uma aparente infinutude de pinceladas-unidades acumuladas
– por montículos cromáticos – em cima de uma mesa. As pinceladas aguardam que
cheguem os espectadores-visitantes e joguem!
As pinceladas derivaram em peças de um jogo, que remete para as noções, quer de
Schiller, quer de Gadamer (Spiel). Para Schiller, no jogo, o homem encontraria a
intuição completa da sua humanidade, situando-se num estádio de liberdade – ideia
expressa na “Carta XIV” (vide Cartas de Educação Estética). Em Hans-Georg
Gadamer, afirmam-se três acepções de jogo, aplicando-se no presente caso a
consignação da arte como/por paridade ao conceito de jogo.
As pinceladas só possuirão identidade definitiva quando escolhidas e deliberadas
pelos visitantes, colaborando para a sua assunção individual e completude estética. A
estes cabe dispersá-las, fazê-las convergir, enfim, implantá-las nas paredes da Galeria
de acordo à vontade particular. A pintura é, assim, um acto deliberado, por sujeitos
vários que a desempenham.
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O espectador torna-se actor, torna-se agente ou – no dizer de José Ernesto de Sousa
– é um operador estético.
A pincelada, tomada em mão, é deslocada até um recorte de área que foi visado pelo
espectador activo (parafraseando Antoni Tàpies). A pincelada converte-se em acto,
por meio da acção de um sujeito que não foi o seu auto/gerador. Mas, essa pincelada
somente, através deste acto individual, passará a cumprir a intencionalidade do autor
primeiro, conferindo – até certo ponto – um estatuto de autor a cada pessoa que
promova essa acção de afinidade e escolha.

O facto de cada pessoa se concentrar num lugar específico (próximo ou distante ao
preferido por outrem) nas paredes da Galeria, vai propiciar uma espécie de viagem
para os olhares dentro do espaço que se converte em paisagem.
A densidade arquitectónica da sala passa a evidenciar uma natureza diferenciada,
pois as pinceladas caminham em risco de lei da gravidade, expandindo-se. Dir-se-ia
que é uma pintura expansiva…uma espécie de color field desconvencionalizado,
quanto de uma outra acepção de action painting se permitirá referência…subvertendo
a definição literal de ambos conceitos.
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A artista pensou as pinceladas numa dimensão uniformizada, realizou-as e
transformou-as, conferindo-lhes uma autonomia relativamente à sua própria pessoa.
Chegando à Galeria, plasmou-as em localizações específicas, apropriando-se do
espaço, em movimentos de valência sobretudo centrípta. Todavia, entendendo a sala
como todo, as convergências de pinceladas, disseminam-se passando a auferir de
uma valência centrífuga.
Está em jogo uma conceptualização (mesmo o ideário) que a artista situou na vontade
própria dos outros, extrapolando a sua criatividade, propiciando momentos actuantes
e, certamente, inesperados ao público. Quem se desloque à galeria vai interferir; a sua
presença advém fixa por via de seus actos nas façanhas da picturalidade…
assumindo-se enquanto fragmento de agregação para o todo. Gerar-se-á, talvez, uma
cumplicidade identitária mas também intersubjectiva, entre as pessoas que em
momentos determinados estejam, em simultâneo, na sala da galeria.

Neste contexto, o visitante não é um voyeur que contempla algo em que possa ser
considerado sujeito de um caso de intromissão. O visitante vai deambular pelas
paredes, virar o seu olhar para o tecto, ponderar sobre a amplitude de mover o seu
braço e colocar num sítio preciso as suas pinceladas. O visitante tomou posse das
pinceladas e elaborou-as de dentro para fora de si, uma vez e outra e, talvez, outra
ainda.
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Aqui, o exercício da contemplação é antecedido pelo exercício decisório para
colaborar na concretização de uma instalação de pinceladas que será em si,
progressiva e dinamicamente, uma obra em processo. É pedido (implicitamente) ao
visitante que experimente as tomadas de decisão que regra geral, competem quase
exclusivamente ao artista/autor. Ao longo do período em que a “exposição” estará
patente, mutações sem limite suceder-se-ão até ao momento de seu termo. Aí, estarse-á perante uma suposta obra acabada que só o será, pois o tempo que lhe permitia
existir se fechou. Outro modo fora, e a sua movimentação/apropriação continuaria,
sendo uma espécie de never ending story…
A conceptualização desta mostra concentra-se numa actualizada alegoria à pintura.
Não mais a alegoria cativada, por exemplo, na composição de um auto-retrato de
artista pintando, mas residindo na substância emancipada que de sua pessoa nasceu.

Maria de Fátima Lambert
Dezembro 2010
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PINTURA t
Pintura T es un proyecto de intervención espacial pensado específicamente para el
espacio de Quase Galería. El proyecto intenta fundir los intereses de mis últimos trabajos
con los de la institución que lo acoge: Espacio t.
En Pintura T, como he venido haciendo en los últimos años, planteo una pintura fuera del
formato cerrado del “cuadro”, una pintura que intenta ser cómplice de la especificidad de
cada lugar, que busca las pautas de actuación en el contexto donde es proyectada.
Las pautas de actuación en Pintura T están marcadas por el significado, la función del
lugar: La pintura será un instrumento de integración de las personas que habitan
este espacio. Los usuarios de Espacio t participarán en el proceso de creación de una
pintura que no tomará como soporte un lienzo sino los muros del espacio. El proceso
pictórico abierto a la participación de terceros disuelve jerarquías. Igual que Espacio t este
proyecto busca romper barreras de exclusión, en este caso la barrera aurática que se
separa la obra del público.
En Pintura T la pintura no se presenta en el estado material que tradicionalmente la
conforma (pigmentos y aglutinantes). Tres mil pinceladas digitalizadas e impresas en
papel adhesivo estarán a la disposición de los usuarios para cubrir los muros. En la
pincelada impresa, indirecta, mecanizada se pierde la asociación metonímica entre el
gesto y el autor, se disuelve la autoría.
Se podrán elegir pinceladas entre seis colores diferentes que se corresponden con los
colores que se encuentran en el pavimento que decora el hall de entrada de Espacio t.
Desde el día de la inauguración se irán sedimentando pinceladas en los muros. La pintura
no se presenta como un objeto estático, cerrado, acabado para ser expuesto, sino que es
una composición abierta, transformable, un cuadro que se conforma en el transcurso de la
exposición. El resultado no está predeterminado por el artista, la autoría es cedida
terceros, el resultado final es imprevisible.
Este proyecto es, por un lado, una reflexión sobre el soporte y el lugar de la pintura, sobre
su relación con el espacio y el tiempo, sobre el proceso pictórico identificado
convencionalmente con una especificidad material (pigmentos y aglutinantes), con un
instrumento (pincel) y con la mano virtuosa de un maestro. Y es, por otro lado, una
metáfora de la disolución de convenciones y barreras, de la integración, la participación e
igualdad social a la que aspira Espacio t.
Espacio t trabaja para que todas las personas, sin exclusión, se integren y participen de la
vida social de forma consciente y libre. La letra “t” de Espacio t significa Todos/as. Pintura
t quiere ser cómplice del espacio haciendo del proceso pictórico un instrumento de
integración en el que todos/as pintan.

Almudena Fdez Fariña, noviembre 2010
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PINTURA t
Pintura T é um projecto de intervenção espacial pensado especificamente para o espaço da
Quase Galeria. O projecto tenta fundir os interesses dos meus últimos trabalhos com os da
instituição que os acolhe: Espaço t.
Em Pintura T, como tenho vindo a fazer nos últimos anos, perspectivo uma pintura fora do
formato fechado do “quadro”, uma pintura que tenta ser cúmplice da especificidade de cada
lugar, que busca as pautas de actuação no contexto onde é projectada.
As pautas de actuação em Pintura T estão marcadas pelo significado, a função do lugar: A
pintura será um instrumento de integração das pessoas que habitam o espaço. Os utentes
do Espaço t participarão no processo de criação de uma pintura que não tomará como suporte
uma tela mas as paredes do espaço. O processo pictórico aberto à participação de terceiros
dissolve hierarquias. Tal como o Espaço t, este projecto procura romper barreiras de exclusão,
neste caso a barreira aurática que se separa a obra do público.
Na Pintura T a pintura não se apresenta no estado material que tradicionalmente a conforma
(pigmentos e aglutinantes). Três mil pinceladas digitalizadas e imprimidas em papel adesivo
estarão à disposição dos utentes para cobrir as paredes. Na pincelada impressa, indirecta,
mecanizada perde-se a associação metonímica entre o gesto e o autor, dissolve-se a autoria.
Podem escolher-se pinceladas entre seis cores diferentes que correspondem às cores que se
encontram no pavimento que decora o hall de entrada de Espaço t.
Desde o dia da inauguração, ir-se-ão sedimentando pinceladas nos muros. A pintura não se
apresenta como um objecto estático, fechado, acabado para ser exposto, antes é uma
composição aberta, transformável, um quadro que se configura no decurso da exposição. O
resultado não está pré-determinado pelo artista, a autoria é cedida a terceiros, o resultado final
é imprevisível.
O projecto é, por um lado, uma reflexão sobre o suporte e o lugar da pintura, sobre a sua relação
com o espaço e o tempo, sobre o processo pictórico identificado convencionalmente com uma
especificidade material (pigmentos e aglutinantes), com um instrumento (pincel) e com a mão
virtuosa de um mestre. E é, por outro lado, uma metáfora da dissolução de convenções e
barreiras, da integração, a participação e igualdade social a que aspira Espaço t.
Espaço t trabalha para que todas as pessoas, sem exclusão, se integrem e participem da vida
social de forma consciente e livre. A letra “t” de Espaço t significa Todos/as. Pintura t quer ser
cúmplice do espaço fazendo do processo pictórico um instrumento de integração em que
todos/as pintam.
Almudena Fdez Fariña, novembro 2010
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CURRICULUM
ALMUDENA FERNANDEZ FARIÑA (Vigo, 1970)
Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo.
Artista y profesora en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra,
Universidad de Vigo.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS:
-Galería Sargadelos. Santiago de Compostela, 1996.
-Galería SCQ. Santiago de Compostela, 1998.
-Galería VGO. Vigo, 1999.
-Caja Madrid. Espacio para el arte. Pontevedra, 2000.
-Galería Arte Periférica. Lisboa, 2001.
-Galería SCQ. Santiago de Compostela, 2002.
-Texere, Centro Torrente Ballester. Ciclo “Miradas Virxes”. Ferrol, 2002.
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-Pintura-expansión. Latitudes II, (con Alvaro Negro). Itinerancia:
Fundación Caixa Galicia, sedes de Pontevedra, Lugo, Vigo, 2004/2005.
-Knoten, Galería VGO. Vigo, 2004.
-Pintura habitat, Galería Astarté. Madrid, 2005.
-Pattern Panóptico, Intervención
Contemporánea de Vigo), 2010.

en

MARCO

(Museo

de

Arte

-Pintura T, Intervención en Espacio T, Quase Galería, Porto, Portugal,
2010.

EXPOSICIONES/EXPOSIÇÕES COLECTIVAS (selección/selecção):
1993, 1994, 1997, 1999, 2001.- I, II, III, IV, y V Bienal de Lalín, Pontevedra.
1993, 1994.- Mostra Novos Valores, Pontevedra.
1994.- 30 anos no 2000 "Artistas Galegos para un cambio de milenio", Auditorio
de Galicia, Santiago de Compostela.
1995, 1997,1999.- IV, V y VI Mostra Unión Fenosa, A Coruña.
1995, 1997.- II y III Mostra Malvar de Novos Valores, Santiago de Compostela.
1996.- Premios de La Villa de Madrid, Centro Cultural Conde Duque, Madrid.
1996, 1998.- XXIII y XXV Premios de la Fundación Bancaixa. Itinerancia:
Centro Cultural de Valencia. Centro Cultural Rambla, Alicante. Centro
Cultural La Asunción, Albacete.
1996, 1998.- III y IV Premio Fundación de Fútbol Profesional, Casa de
Velázquez, Madrid.
1996,1997, 1999.- “Foro Atlántico”, Oporto (Portugal) 1996, A Coruña 1997,
Pontevedra 1999.
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1997.- Bienal de Mujeres Alecrín. Casa das Artes, Vigo.
1997,1999.- Certamen Isaac Diaz Pardo, A Coruña.
1997, 1998, 1999, 2000.- XIII, XIV, XV y XI Premio de pintura L´OREAL, Centro
Cultural Conde Duque, Madrid.
1998.- VIII Bienal de Oviedo, Museo Municipal, Oviedo.
- Premio de Arte Joven, Madrid.
1998/1999.- Exposición “Bolseiros de la Fundación Caixa Galicia”. Itinerancia:
Sedes de la Fundación Caixa Galicia de A Coruña, Vigo y Lugo.
1999.- “Novos Camiñantes”, Pazo da Cultura, Pontevedra.
-“Gallegos” 7 miradas a la pintura, Monasterio de San Francisco, La
Habana, Cuba.
2000.- Generación 2000, Caja Madrid. Itinerancia: Madrid, Barcelona,
Valladolid, Valencia, Sevilla.
2000, 2002, 2004, 2005, 2006.- ARCO. Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, Madrid.
2001, 2002, 2003.- Arte Lisboa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo.
2001-2002.- Colección L’Oreal. Itinerancia: Centro Cultural Gran Capitán,
Granada. Fundación Laxeiro, Vigo. Ciudadela, Pamplona. Casal Solleric,
Palma de Mallorca.
2002.- Salón de Otoño, A Coruña.
-“Desvelos e vixilias”, Pazo da Cultura, Pontevedra.
2003.- “Almudena Fdez Fariña y Tatiana Medal”, Galería Marisa Marimón,
Ourense.
2004.- “No principio era a viaxe/ At the begining there was the journey”, Bienal
de Pontevedra. Pazo da Cultura de Pontevedra.
2005.- “Sky Shout. A pintura despois da pintura”, Auditorio de Galicia, Santiago
de Compostela.
- ART-FAIR Cologne, Colonia, Alemania.
2006.- “Accións Estratéxicas. Arte actual na Deputación Provincial da Coruña”,
Colexio Fonseca, Santiago de Compostela.
2006/ 2007.- “Entre a palabra e a imaxen”. Itinerancia: Fundación Luis Seoane,
A Coruña. Museo da Cidade, Lisboa. Centro Cultural Vila Flor,
Guimaraes.
2008.- “Sobre o espazo infinito, a creación ao redor do mar”, Sala Municipal, A
Coruña.
2008/2009.- “Marxes e Mapas. A creación de xénero en Galiza”, Auditorio de
Galicia, Santiago de Compostela..
2009/2010.- “EX –Profeso I”, Sala X, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.
2010.- IV Exposición Arte e Solidariedade. Exposición Itinerante: Hostal dos
Reis Católicos, Santiago de Compostela. Centro Cultural da Deputación
de Ourense. Centro Cultural Caixanova, Vigo. Centro Cultural Caixanova,
Pontevedra. Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo.
Fundación Caixa Galicia, A Coruña.
- “Vigo é Cor”. Centro Cultural Caixanova, Vigo.

13

PREMIOS Y BECAS
1993: -1ºpremio de pintura de la Universidad de Vigo.
-1º premio de pintura de la Fundación Rutas del
Románico.(Pontevedra).
1994.- Beca Erasmus. School of Art and Desing. Limerick. Irlanda.
1994-95.- Beca “Novos Valores”. Diputación Provincial de Pontevedra.
1995: -Premio Adquisición Bienal de Lalín (Pontevedra).
-Accésit de la Fundación Rutas del Románico. (Pontevedra).
- Mención honorífica certamen de artes plásticas de Tuy
(Pontevedra).
- Mención especial premio Malvar. (Santiago de Compostela).
1996.- Premio Francisco de Goya. Villa de Madrid.
1996/97.- Beca Master Caixa Galicia. Ecole de Beaux Arts. Le Mans,
France.
1997.- Premio Adquisición Bienal de Lalín.
1998.- Beca Valdearte. Barco de Valdeorras,Ourense.
1999.- Beca Curso de Arte de Hondarribia.
-Premio adquisición Certamen Isaac Diaz Pardo.
2000.- Premio de pintura L’OREAL. Madrid.
2001/2002.- Beca POLLOCK-KRASNER Foundation, New York.
2002.- Beca Fundación Valparaiso, Mojacar, Almería.
2010.- Premio Provincial a la investigación 2009. Modalidad Tesis de
doctorado sobre
Humanidades y Ciencias Sociales
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1998
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Catálogo: Almudena Fernández Fariña. Galería SCQ. Santiago de Compostela,
1998
-Sin título, Juan de Nieves
Catálogo: Almudena Fernández Fariña. Fundación Caixa Galicia, 1998
-Encontros, discursos e fusións na obra de Almudena Fernández, David Barro
Catálogo: Almudena Fernández Fariña. Caja Madrid Pontevedra, 2000
- Mientras escribe con los ojos vendados, José Manuel Lens
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-A procura dun rostro, a elección dunha paixase (Almudena Fernández), Miguel
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Catálogo: Novos Caminantes. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 1999
-El discurso como envoltura, la envoltura como discurso, David Barro
Catálogo: Tonto el que lo lea. Miradas Virxes 2002 . Centro Torrente Ballester,
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-Almudena Fernández + Álvaro Negro, José Manuel Lens
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-Quién es la obra?: La pintura de Almudena Fernández y Álvaro Negro, Ángela
Molina
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-Almudena Fernández, David G. Torres/Miguel von Hafe
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Bienal de Arte de Pontevedra [tomo 1], 2004
-Almudena Fernández Fariña, Miguel Fernández-Cid
Catálogo: Colección Consello de Contas de Galicia 1991-2006
-A voz feminina na renovación da plástica galega. Da década de 1980 aos
nosos días (Almudena Fernández), Saleta González Carnero
Catálogo: Accións Estratéxicas (vol.1). Deputación Provincial de A Coruña
-Una Propuesta española (Almudena Fernández), Cecilia Pereira, Rubén
Blanco Hervés
Catálogo: Entre la palabra y la imagen. Fundación Luis Seoane, 2007
-Almudena Fernández, Chus Martínez Dominguez
Catálogo: Sobre o espazo infinito, a creación ao redor do mar . Concellería de
Cultura, Concello de A Coruña, 2009
-As artistas (Almudena Fernández Fariña), Chus Martínez Domínguez, José
Manuel Lens
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OBRA EN COLECCIONES:
Ayuntamiento
de Tuy. Fundación Caja Madrid. Colección Caixanova. Diputación Provincial
de Pontevedra. Universidad de Santiago de Compostela. Universidad de Vigo.
Museo Arte Contemporáneo de Madrid. Ayuntamiento Barco de Valdeorras.
Ayuntamiento de Hondarribia. Diputación de A Coruña. Colección Caixa
Galicia. Colección L’Oreal Hispania. Museo de Pontevedra. Consello de Contas
de Galicia. Fundación Valparaiso. Banco Gallego. Fundación Casa Museo “A
Solaina” de Piloño. Faro de Vigo.
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QUASEGALERIA
Rua do Vilar, 54
4050-625 Porto
dci@espacot.pt | www.espacot.pt
Seg. a Sexta das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h
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