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Arte urbana em Lisboa
Lisboa é já uma cidade reconhecida pela arte urbana e num simples passeio pelo centro ou pelos bairros
históricos somos surpreendidos por verdadeiras obras de arte. Desvendamos alguns dos locais onde se
podem apreciar.
A caminho do Castelo, na Graça e em Santa Apolónia
Um dos pontos de atração de Lisboa é o seu ponto mais alto, o Castelo de São Jorge. Mas antes de chegar ao topo,
vindo do Rossio, experimente seguir pela Rua da Madalena e subir as Escadinhas de São Cristóvão. Numa série de
fachadas, um coletivo de artistas retratou o Fado vadio, uma escolha natural uma vez que nos encontramos perto dos
bairros da Mouraria e de Alfama, berço desta canção classificada Património Mundial.

Também perto do Castelo e no trajeto do elétrico 28, podemos fazer o Passeio Literário da Graça, onde o projeto
Ebano Collective foi convidado a fazer murais alusivos aos escritores portugueses que viveram no bairro, mostrando
como é possível ligar a prática artística e a pesquisa etnográfica. O coletivo de artistas é composto por Eime, Leonor
Brilha, Lorenzo Bordonaro, Mariana Dias Coutinho, MrDheo, Pariz e Violant. E os escritores portugueses representados
são Natália Correia, Angelina Vidal, Sophia de Mello Breyner Anderson e Florbela Espanca, também referenciados no
nome das ruas.
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Descendo a Graça até Santa Apolónia, não deve perder o Jardim do Tabaco. As paredes de um antigo edifício da
alfândega são agora telas gigantes com obras de Pixel Pancho e de Vhils.
Nos elevadores da cidade, antes de chegar ao miradouro
Duas atrações inegáveis em Lisboa são os elevadores e, no topo, os miradouros naturais da cidade. Tanto a rua do
Elevador da Glória, que faz a ligação entre a Praça dos restauradores e o Jardim de São Pedro de Alcântara, como a
rua do Elevador do Lavra, que liga a Avenida da Liberdade ao Jardim do Torel, são espaços de intervenção urbana
onde podemos ver obras de diversos artistas.
Perto do Marquês de Pombal
A grande rotunda do Marquês de Pombal marca o km 0 Lisboa e é também o ponto de encontro das principais
avenidas da cidade. Numa delas, na Avenida Fontes Pereira de Melo (em direção ao Saldanha, perto da estação de
metro Picoas), existem 3 prédios que foram alvo de grandes pinturas murais que nos fazem parar e observar, da
autoria de Os Gêmeos, Blu e Sam3.
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Entre a Baixa e Belém
Continuando junto ao rio em direção a Belém, de carro ou de elétrico, deverá estar com atenção perto de Alcântara,
antes dos pilares da ponte, pois na fachada de um dos prédios da Lx Factory irá aparecer um retrato feito por Vhils e,
no lado oposto, um mural de Hom & Nosm.
Mas há muitos outros locais em Lisboa onde podemos encontrar exemplos de arte urbana e muitos percursos que se
podem propor. Antes de planear a sua visita consulte a página da Galeria de Arte Urbana de Lisboa ou o mapa do
projeto Street2target.
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