
 

3º Encontro Internacional de Desenho de Rua
integrado no Arte @o Centro 2017 
13 outubro 2017 | CCC torres vedras

(PT)
Torres Vedras é hoje, um dos destinos preferenciais para os amantes do desenho de 
rua (urban sketching), não só a nível a nacional, como a nível internacional. O Encontro 
Internacional tem privilegiado o intercâmbio entre desenhadores (sketchers) 
portugueses, espanhóis e brasileiros.
Para além da promoção do nosso património, pretendemos sobretudo, promover a 
integração de novos praticantes, através de momentos de partilha, dando a conhecer 
novas técnicas, novos conceitos, novos mundos, mas sobretudo, mostrando que aqui 
qualquer pessoa pode desenhar. O desenho não é um “dom”, é paixão e treino. O 3º 
Encontro Internacional de Desenho de Rua ocorrerá entre os dias 13 e 15 de outubro, 
tendo como tema a Vinha e o Vinho. A organização ficará uma vez mais, a cargo da 
Cooperativa de Comunicação e Cultura - Centro de Cultura Contemporânea de Torres 
Vedras.
Os lugares a desenhar foram estrategicamente seleccionados, tendo como ponto de 
partida o tema escolhido, a Vinha e o Vinho: património industrial; quintas; adegas e 
vinhas.
Este ano, voltámos a convidar desenhadores que se destacam pela forma apaixonada 
com que vivem o desenho e a forma singular com que registam o seu quotidiano.
Portugal: Augusto Pinheiro; Monia Abreu;Pedro Loureiro; Pedro Alves; Paulo Mendes; 
Luís Gabriel; Vicente Sardinha
Espanha: Patrizia Torres
Brasil: Simon Taylor; Nathalia Sá Cavalcante
Datas: 13Local: Torres Vedras, Portugal
Organização: Cooperativa de Comunicação e Cultura
Parceiros: Município de Torres Vedras e Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Coordenação: Inês Mourão e André Baptista

(ES)
Torres Vedras es hoy uno de los destinos de preferencia para los amantes del dibujo en
la calle (urban sketching) no solo a nivel nacional como también internacional. El 
encuentro internacional ha privilegiado el intercambio de dibujantes portugueses, 
españoles y brasileños.
Además de la promoción de nuestro patrimonio, intentamos sobretodo, promover la 
integración de nuevos dibujantes, a través de momentos de compartir, dando a 
conocer nuevas técnicas, nuevos conceptos, nuevos mundos, pero sobretodo, 
mostrando qué aquí todos pueden dibujar. El dibujo no es uno don, es pasión y 
entrenamiento.
Este año, volvemos a invitar dibujantes que se destacan por la forma apasionada con
qué viven el dibujo y su manera singular de registrar el cotidiano.
Portugal: Augusto Pinheiro; Monia Abreu; Pedro Loureiro; Pedro Alves; Paulo Mendes; 
Luís Gabriel; Vicente Sardinha
Espanha: Patrizia Torres
Brasil: Simon Taylor; Nathalia Sá Cavalcante
Fechas: 13 de Outubro 2017
Local: Torres Vedras, Portugal
Organización: Cooperativa de Comunicação e Cultura
Parceiros: Município de Torres Vedras y Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Coordinación: Inês Mourão y André Baptista

(EN)
Torres Vedras is actually one of the main attractions for urban sketchers and
sympathizers alike both nationals and abroad. Our Meeting focus mostly on the
exchange of knowledge between national, Spanish and Brazilian sketchers, promoting
our heritage and tradition, but mostly, integrating new participants by exchanging
techniques, new concepts, under our motto that anyone can learn how to sketch.
Drawing is not a "gift", is about passion and practice. Drawing everyday gives you visual 
memory and time to exploit a various number of materials. Your hand selects the
perfect material to sketch be it a pen, pencil, pastel, even a simple ballpoint. For this
year edition we've invited intructors that stands out for the passionate way they see
their world trough sketching.
Portugal: Augusto Pinheiro; Monia Abreu; Pedro Loureiro; Pedro Alves; Paulo Mendes; 
Luís Gabriel; Vicente Sardinha
Spain: Patrizia Torres
Brazil: Simon Taylor; Nathalia Sá Cavalcante
Dates: 13 Outubro 2017
Organizing commitee: Cooperativa de Comunicação e Cultura
Partners: Torres Vedras municipiality and Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
Coordination: Inês Mourão e André Baptista

ROTEIROS

DAU
DESENHO
6ªf 13 out 2017

Programa
9h00 Saída de Lisboa direcção Torres Vedras autocarro Universidade Lusófona 
10h00 Prof Nathalia Cavalcante (BR) Prof Augusto Pinheiro (PT) 
Almoço livre
14h30 Prof Paulo Mendes (PT) Prof Simon Taylor (BR)
16h30 Saída de Torres Vedras direcção Lisboa autocarro Universidade Lusófona

Inscrição gratuita até 3 out: filipa.oliveira.antunes@gmail.com


