
>  Intervenções
    Paralelas

>  Pré-Intervenções

>  Intervenções
SMILE
Largo Cândido Reis /
/ Largo Marechal Gomes da Costa
39.7444025, -8.809433

i.1

LONAC
Rua Júlia Dores Silva Crespo /
/ Variante dos Capuchos
39.7440689, - 8.8129411

i.2

EIME
Largo da Infantaria 7
39.740585, -8.802421

i.3

BORDALO II
Rua de Tomar / Percurso Polis 
39.742516, -8.802083

i.4

PICHIAVO
Rua Dr. Américo Cortês Pinto
39.7465318, -8.8035995

i.5

565
para O Nariz - Teatro de Grupo
Rua Tenente Valadim
39.741007, -8.803230

ip.1

CARLOS BATISTA
CÉSAR COSTA
Restauro de mural comemorativo
dos 25 anos do 25 de abril
Av. Heróis de Angola
39.745712, -8.805317

pi.1

ADRES
MEGA/DIRTY COP
para UIVO - ecos de arte com
animais e gente dentro
Av. D. João III / Percurso Polis
39.7500963,-8.8037486

pi.2

ROBOT
para Grupo Local 32 / Leiria -
- Amnistia Internacional Portugal
Rua dos Mártires /
/ Rotunda dos Capuchos
39.743079, -8.811969

ip.2

>  Intervenções
    Paralelas

CONTRA
para EAPN
Rede Europeia Anti-Pobreza - Leiria
Rua dos Mártires /
/ Rotunda dos Capuchos
39.743079, -8.811969

ip.3

>  Intervenções
    Paralelas

565
para Leiria Film Fest
Rua dos Mártires /
/ Rotunda dos Capuchos
39.743079, -8.811969

ip.4

ROBOT
para Brisas do Liz
Rua dos Mártires /
/ Rotunda dos Capuchos
39.743079, -8.811969

ip.5

>  Intervenções

ZOER
Via Polis Leiria
39.742122, -8.802461

i.6

ROBOT
Bombeiros Municipais de Leiria
39.740891, -8.800317

i.7

BEZT
Rua de Tomar
39.7424079, -8.8018117

i.8

PROJECTO
MATILHA
Antiga EDP - Via Polis Leiria 
39.7429268, -8.8031505

i.9

JANA & JS
Hotel Leiria Classic
39.7427986, -8.80772,3

i.10

CATARINA
GLAM
Centro de Interpretação Ambiental
39.740661, -8.801402

i.11

>  Intervenções

i.12 NUNO
VIEGAS
 M|i|mo Museu
Largo de São Pedro, 3
39.747409, -8.807377t

SEBAS
VELASCO
Escola Branca
R. Dr. António da Costa Santos
39.741899, -8.805333

i.13

GUIDO
VAN HALTEN
Avenida Marquês de Pombal, 37
39.739942, -8.804457

i.14

JORGE
CHARRUA
Instituto Português da Juventude
Av. 25 de Abril
39.747554, -8.813820

i.15

PANTONIO
479 Estr. de Pinheiros  - Marrazes
39.766261, -8.793837

i.17PROJECTO
MATILHA
Centro Cívico -
Rua Barão de Viamonte, nº 11/13
39.745741, -8.807772

i.16

(pt)

O “Leiria, paredes com história: ARTE PÚBLICA” é 
um evento de arte pública, com organização da asso-
ciação Riscas Vadias, em parceria com a Câmara 
Municipal de Leiria, e com a curadoria de Ricardo 
Romero | Projecto Matilha.

Mais que um evento artístico, o “Leiria, paredes com 
história: ARTE PÚBLICA” pretende ser uma possibilidade 
para Leiria e um possível futuro.

O evento encontra a sua justificativa no inegável 
papel preponderante que a arte pública urbana 
assume, atualmente, em Portugal e no mundo, no 
caráter inventivo e inclusivo que a arte e a cultura 
podem, e devem, assumir na criação do futuro/espe-
rança de uma qualquer sociedade.
 
Mas encontra também a sua pertinência em Leiria, 
nas suas características, especificidades e singulari-
dades, no seu peso e abrangência, não apenas 
enquanto território físico, município e capital de distrito, 
mas, e essencialmente, como terra de gentes sonha-
doras, criativas, empreendedoras e trabalhadoras.

A vertente artística do evento - intervenções e exposi-
ções - tem como objetivos principais a afirmação de 
Leiria como “galeria de arte” num novo cenário de 
turismo artístico/cultural de âmbito nacional e interna-
cional, e reconhecimento desta como ponto de visita 
obrigatório no tour de arte pública urbana; potenciar a 
criação e divulgação da arte pública urbana; e, a 
afirmação e reconhecimento da identidade de Leiria 
através da representação e homenagem ao património 
histórico (edificado e natural), ao património imaterial 
e a figuras históricas leirienses. 

(en)

Leiria, paredes com história: ARTE PÚBLICA" is a 
public art event organized by the association Riscas 
Vadias, in partnership with Câmara Municipal de 
Leiria, and curated by Ricardo Romero | Projecto 
Matilha.

More than an artistic event, the "Leiria, walls with 
history: PUBLIC ART" intends to be a possibility for 
Leiria and a possible future.
 
The event finds its justification in the undeniable 
preponderant role that urban public art currently assu-
mes in Portugal and in the world, in the inventive and 
inclusive character that art and culture can and should 
take on in the creation of the future / hope of any 
society.

 But it also finds its relevance in Leiria, in its characte-
ristics, specificities and singularities, in its weight and 
scope, not only as physical territory, municipality and 
district capital, but, essentially, as a land of dreamy, 
creative, enterprising and working people.
 

The artistic aspect of the event - interventions and 
exhibitions - has the mail goal, the affirmation of Leiria 
as an "art gallery" in a new artistic / cultural tourism 
scene of national and international scope, and recog-
nition of this as an obligatory visit point in the urban 
public art tour; promote the creation and dissemina-
tion of urban public art; and the affirmation and recog-
nition of the identity of Leiria through the representa-
tion and homage to the historical heritage (built and 
natural), to intangible heritage and to historical figures 
from Leiria.

União de Freguesias
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