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No quarto ciclo do programa - ARTE+CARE #4 - vamos apoiar o 

projeto “Lanchonete <> Lanchonete”, um trabalho coletivo 

mobilizado pela artista Thelma Vilas Boas que se desenvolve no 

território ancestral conhecido como Pequena África, na região 

central da cidade do Rio de Janeiro. O projeto funciona como 

uma cooperativa / escola de saberes / cozinha comunitária e 

política. Desde 2016, vem promovendo e fortalecendo processos 

de aprendizado coletivo, de troca e de escuta entre os seus 

interlocutores e articuladores: crianças, jovens, adultos, artistas, 

trabalhadores, professores, pesquisadores, vizinhos, amigos e 

demais parceiros, todos juntos nos propósitos de bem-estar 

social e vivência de potencialidades. O projeto atende 

atualmente uma rede de 56 crianças que vivem nos bairros da 

Saúde, Gamboa e Santo Cristo.





ARTE+CARE é um projeto desenvolvido pela PORTAS VILASECA 
GALERIA que tem o objetivo de fomentar a produção artística e sua 
comercialização colaborativa em um período de intensas 
transformações no cenário socioeconômico mundial.

O impacto nos fluxos produtivos dos sistemas das artes é enorme e 
captar as mudanças já em curso é uma missão complexa e 
desafiadora. É urgente que voltemos nossa atenção para esses 
setores, considerando seu impacto e importância na economia e na 
sociedade como um todo.

Neste contexto, a PORTAS VILASECA GALERIA tem refletido não só 
sobre as melhores estratégias para aperfeiçoar a dinâmica de sua 
atuação, seja a partir de novas ações de relacionamento com o 
público e de divulgação dos trabalhos de seus artistas 
representados, mas também através da ativação de um movimento 
colaborativo de estímulo e fortalecimento de outros agentes e 
organizações.

À vista disso, ARTE+CARE surge como um programa para apoiar 
nossos artistas representados e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas, 
organizações e iniciativas de cuidado e proteção àqueles mais 
atingidos durante esses tempos incertos: artistas e outros 
trabalhadores da cultura que enfrentam dificuldades econômicas, 
crianças e comunidades vulneráveis.

Todo sábado, vamos disponibilizar nas nossas redes sociais e em nosso 
perfil no Artsy séries de trabalhos inéditos e com preços acessíveis 
(entre R$ 900,00 e R$ 2000,00 cada), desenvolvidas exclusivamente 
para o programa ARTE+CARE por um artista representado pela PORTAS 
VILASECA GALERIA. Ao mesmo tempo, uma parte do valor 
comercializado será destinada mensalmente a ações e projetos 
relevantes de interesse público nos campos da cultura, da saúde e da 
atenção básica. Nossos artistas irão desenvolver suas obras a partir de 
materiais disponíveis em seus ateliês durante esses tempos de 
isolamento social. Neste PDF, compartilhamos “Quero que sejas”, série 
inédita da artista DEBORAH ENGEL. Na próxima semana, apresentamos 

novos trabalhos da artista CLAUDIA HERSZ.

Para o 4º ciclo do programa - ARTE+CARE #4 - vamos apoiar o projeto 
“Lanchonete <> Lanchonete”, um trabalho coletivo que se desenvolve no 
território ancestral conhecido como Pequena África, no centro do Rio 
de Janeiro. O projeto funciona como uma cooperativa / escola de 
saberes / cozinha comunitária e política. Desde 2016, vem promovendo 
e fortalecendo processos de aprendizado coletivo, de troca e de escuta 
entre os seus interlocutores e articuladores, todos juntos nos 
propósitos de bem-estar social e vivência de potencialidades. 

Ficam assim distribuídos os valores arrecadados com cada venda: 50% 
para o artista proponente, 35% para a galeria e 15% para a iniciativa do 
mês.
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