Grupo Municipal da Iniciativa Liberal

Recomendação 04/GM-IL/2022

Intervenção Artística nos Bairros Municipais geridos pela GEBALIS

A Gebalis gere vários bairros municipais que se encontram distribuídos em 5 zonas
geográficas distintas: Zona Ocidental, Oriental, Zona Norte Ocidental, Norte Oriental e
Zona Sul. Nestas localizações, esta empresa municipal tem várias áreas de
intervenções e diversos gabinetes de proximidade, que têm como missão prestar apoio
aos residentes.
No decurso da análise dos Relatórios e Contas é factual a preocupação da empresa
no envolvimento das populações na vida do bairro, quer através da arte, quer através
do desporto através de várias parcerias.
No que diz respeito às artes propriamente ditas, há vários exemplos de como a Arte
Urbana veio melhorar a perceção de pertença e de cuidado pelos espaços comuns
com benefício para todos os moradores. Em Lisboa, o Bairro dos Alfinetes, em Marvila
é um exemplo que nos mostra que esta conjugação pode ser determinante, o bairro
Padre Cruz, em Carnide recebeu o Festival de Arte Urbana que envolveu intervenções
artísticas e debates numa programação com os criadores, os moradores e os
visitantes. E por último, em maior escala e um dos casos de maior sucesso a nível
internacional, a Quinta do Mocho, em Loures, que se tornou a maior galeria de arte
urbana a céu aberto da Europa, com mais de 46 pinturas nas fachadas e nas empenas
dos prédios e que transformou toda aquela zona.
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Face ao exposto, vem o grupo municipal da Iniciativa Liberal propor que a Assembleia
Municipal de Lisboa, na sua reunião de 5 de julho de 2022 delibere recomendar à
Câmara Municipal de Lisboa que:
1- Desenvolva um plano de intervenção cultural de participação alargada, que
inclua o desenvolvimento de parcerias e patrocínios, para valorização dos
espaços comuns, em que o mote seja a Arte Urbana, na empena dos edifícios,
com a designação de um curador e o envolvimento dos moradores de um bairro
municipal a ser selecionado pela Gebalis;
2- Assegure que uma parte das empenas seja afeta aos artistas residentes do
bairro que participem neste projeto com o devido acompanhamento do curador
selecionado.

Mais delibera ainda:
3- Enviar a presente deliberação à Gebalis.

Lisboa, 15/06/2022

O Grupo Municipal da IL
Miguel Ferreira da Siva
Rodrigo Mello Gonçalves
Angélique Inês da Teresa

Página 2 de 2

