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AÇÃO DE INTERVENÇÃO URBANA
“Eu queria que isto fosse”
“Eu queria que isto fosse” parte do projeto participativo de arte pública - “I wish this was” - criado pela artista
Candy Chang e realizado em 2010 na cidade de New Orleans, com o propósito de reduzir as barreiras ao
envolvimento cívico.
No âmbito da exposição Ethnographic Terminalia, Chang publicou milhares de autocolantes "I wish this was" em
vários lotes devolutos para convidar os moradores a partilharem as suas esperanças e expectativas para esses
espaços. Este projeto foi também apresentado na exposição de Intervenções Espontâneas na Bienal de Veneza
em 2012.
Promovendo arte de rua, planeamento urbano e pesquisa etnográfica, este projeto interativo pretende convidar os
residentes a expressar suas ideias sobre como melhorar o seu bairro, revelando as suas esperanças, sonhos e
imaginação, desafiando as barreiras à participação pública e provocando novas visões sobre o uso futuro de
espaços vazios da cidade. Este projeto procura atrair uma conversa casual na cidade, e instigar os residentes a
colaborarem no futuro das suas comunidades de forma a promover mudanças reais em diferentes bairros da
cidade, fomentando a discussão e revelando as necessidades urgentes e reais de cada bairro.
Os lotes vazios ou devolutos são um realidade das cidades e a nossa preocupação, como arquitetos e residentes
da cidade do Porto, é perceber como podem estes espaços ser utilizados em prol de uma comunidade, seja
através de um uso provisório ou definitivo, mas sempre com o objectivo de dar resposta a problemáticas e
carências do bairro e, consequentemente, da cidade.
Estes autocolantes pretendem ser uma ferramenta simples e de baixo custo para estimular o envolvimento cívico,
despertar as consciências, chamar os residentes a assumirem a responsabilidade da cidade onde vivem e dar
forma e força ás comunidades.
Além de colar estes autocolantes nos muros e fachadas de vazios urbanos, a ação passa também por os
distribuir pelas lojas da esquina, cafés, livrarias, bares, cabeleireiro, etc., com o objectivo de disseminar a ideia e a
discussão para outros bairros e outros becos, um pouco por toda a cidade.
Os autocolantes são feitos em vinil e podem facilmente ser removidos sem danificar as propriedades e vão ser
impressos em quatro cores distintas, para distinguir cada ação possibilitando analisar o resultado e a eficácia de
cada uma, em particular.
Esta ação de intervenção urbana concretiza-se pela sua implementação em 4 espaços e bairros distintos da
cidade do Porto, a saber:
- Rua dos Bragas
- Rua Álvaro de Castelões
- Rua de Cedofeita
- Rua de Santa Catarina
Seguem, ainda, fotografia dos autocolantes e uma composição ilustrativa do projecto “I wish this was”:
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Orçamento
“Eu queria que isto fosse”
ORÇAMENTO
AÇÃO INTERVENÇÃO PÚBLICA "Eu queria que isto fosse"
DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

AUTOCOLANTES

1000

250.00 €

50

50.00 €

4 sessões

600.00 €

MARCADORES
DOCUMENTAÇÃO (VÍDEO E FOTOS)

VALOR (€)

TRABALHO WEB

300.00 €

TOTAL

1,200.00 €

Calendarização
“Eu queria que isto fosse”
CALENDARIZAÇÃO
AÇÃO INTERVENÇÃO PÚBLICA "Eu queria que isto fosse"
DESIGNAÇÃO

DATA PREVISTA

HORÁRIO

1ª AÇÃO - Rua dos Bragas

05/01/2018

12:00-19:00h

2ª AÇÃO - Rua Álvaro de Castelões

12/01/2018

12:00-19:00h

3ª AÇÃO - Rua de Cedofeita

19/01/2018

12:00-19:00h

4ª AÇÃO - Rua de Santa Catarina

26/01/2018

12:00-19:00h

Porto, 6 de Novembro, 2017
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