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Arte Urbana em Portugal
Frequentemente somos surpreendidos por desenhos nas ruas, em painéis, nas fachadas e em grandes
muros. São verdadeiras galerias a céu aberto, onde notáveis artistas de todo o mundo se propõem a dar
vida e cor a lugares escondidos no tempo, com técnicas e mensagens diversas, fazendo assim a história
de cada local.
A arte urbana é já uma atração nas visitas de cidade com reconhecimento internacional, pela qualidade das obras que
se podem encontrar. Vários artistas portugueses foram já referenciados no mundo inteiro:
- As intervenções de Bordalo II, na Covilhã, e de Ella & Pitr, em Abrantes, foram destacadas pela Street Art News na
lista das 25 obras de arte urbana mais populares.
- Odeith, com o seu trabalho pintado em Setúbal, foi incluído num especial sobre os melhores trabalhos pelo
movimento I Support Street Art
- Vhils foi mencionado pela revista Forbes na sua lista de histórias de sucesso de pessoas com menos de 30 anos, na
categoria de Art & Style. Mais recentemente, foi convidado pelos U2 a produzir o vídeo de uma das músicas do último
álbum, Raised by Wolves. O vídeo foi gravado nas antigas instalações dos estaleiros da Lisnave, em Cacilhas.
Embora nascida de uma atitude de transgressão e ilegalidade, esta expressão artística tem suscitado o interesse de
entidades públicas e privadas. Muitos artistas, nacionais e estrangeiros têm sido convidados por câmaras municipais e
por associações culturais a intervir em espaços públicos e em prédios devolutos, dando-lhes uma nova imagem e
chamando a atenção de quem passa na rua.
Entre as intervenções que podem ser vistas em Lisboa, no Porto e em Coimbra, destacam-se, entre muitos outros, os
trabalhos de Costah, Os Gêmeos, C215, Miguel Januário, Hugo Makarov, Mário Belém, Nuno Saraiva, Pedro Soares
Neves, UAT, Vanessa Teodoro, Add Fuel e Gonçalo MAR, encontrando-se em locais de fácil acesso e integrados nos
circuitos turísticos.
Há um mundo artístico por descobrir em Portugal. Na próxima visita, não se esqueça de olhar à sua volta e para o
chão. Registe o que encontrar e partilhe-o connosco.
Eventos de Arte Urbana
Vários eventos de arte urbana têm contribuído para os programas de animação das cidades, sobretudo durante os
meses de Verão.
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É uma boa altura para conhecer os espaços urbanos de forma descontraída, ser surpreendido por verdadeiras obras
de arte e, quem sabe, de participar e deixar um testemunho para a história.

A não perder:
- AgitÁgueda, Águeda (intervenção urbana com chapéus de chuva) - www.facebook.com/AgitAgueda |
Instagram.com/agitagueda
- Walk & Talk, Festival de Arte Pública, Ponta Delgada, São Miguel - Walktalkazores.org
- Festival de Arte Urbana Wool, Covilhã - www.woolfest.org
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