


O “Leiria, paredes com história: ARTE PÚBLICA” é um evento de arte pública, com organiza-
ção da associação Riscas Vadias, em parceria com a Câmara Municipal de Leiria, e com a cura-
doria 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/esperança de uma qualquer sociedade.
Mas encontra também a sua pertinência em Leiria, nas suas características, especificidades e 
singularidades, no seu peso e abrangência, não apenas enquanto território físico, município e 
capital de distrito, mas, e essencialmente, como terra de gentes sonhadoras, criativas, empreen-
dedoras e trabalhadoras.

 
A vertente artística do evento - intervenções e exposições - tem como objetivos principais a 
afirmação de Leiria como “galeria de arte” num novo cenário de turismo artístico/cultural de 
âmbito nacional e internacional, 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. 
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1ª Edição - 2017

Bordalo II
www.bordaloii.com
www.instagram.com/b0rdalo_ii
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1ª Edição - 2017

PichiAvo
www.pichiavo.com
www.instagram.com/pichiavo
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1ª Edição - 2017

Lonac
www.widewalls.ch/artist/lonac
www.instagram.com/lonacpot
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1ª Edição - 2017

Smile
www.facebook.com/Smile1art
www.instagram.com/smileoneart
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1ª Edição - 2017

Daniel Eime
www.danieleime.com
www.instagram.com/daniel.eime
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2ª Edição - 2018

Bezt
www.etamcru.com
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2ª Edição - 2018

Catarina Glam
www.behance.net/catarinaglam
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2ª Edição - 2018

Jana & JS
www.janaundjs.com
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2ª Edição - 2018

Projecto Matilha
www.projectomatilha.com
www.instagram.com/projectomatilha
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2ª Edição - 2018

Robot
https://www.facebook.com/robostreetart/
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2ª Edição - 2018

Zoer
www.zoerism.com
www.instagram.com/zoerism
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3ª Edição - 2019

Nuno Viegas
www.nunoviegas.pt
www.instagram.com/nunovviegas
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3ª Edição - 2019

Jorge Charua
www.instagram.com/jorgecharrua1
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3ª Edição - 2019

Projecto Matilha
www.projectomatilha.com
www.instagram.com/projectomatilha
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3ª Edição - 2019

Guido van Helten
www.guidovanhelten.com
www.instagram.com/guidovanhelten
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3ª Edição - 2019

Sebas Velasco
www.sebasvelasco.com
www.instagram.com/sebasvelasco1
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3ª Edição - 2019

Pantonio
www.pantonio.pt
www.instagram.com/pantonio.o




