
 Muitas têm sido as campanhas anti graffity numa cidade de artistas, numa cidade com 
poucos cuidados com as condições sociais dos habitantes locais e segurança dos estufantes.

Os jornais têm sido o meio de lobbing destas acções. Na cidade diariamente se enfrentam 
problemas como assaltos violentos, espancamentos, assassinatos, perda de locais públicos de 
lazer, destruição do habitat em redor. Mas a nata das caldas prefere acusar os selvagens do 
graffity do mau estar nas Caldas. Pessoas que querem um local bonito e pacifico de lazer e 
para as suas reformas sem olhar às reais necessidades da população local.  A campanha anti 
graffity não é local nem nacional, são grupos ligados ao comércio, turismo, moral religiosa, 
nacionalismo, progresso e capitalismo e estão a levar a cabo mundialmente uma limpeza 



cultural para que os espaços sejam feitos à sua imagem e desenvolvidos para seu proveito. 
Aqui vão duas respostas a dois artigos anti graffity de um habitante das Caldas. E um pouco 
sobre quem está por detrás da campanha: Paredes brancas, paredes mudas! 

1ª RESPOSTA ( ao artigo acima)

Caldas da Rainha – capital do baixa a calça?
Nasci nas 
Caldas da 
Rainha à 40 
anos.
Gostava da 
minha 
cidade por 
ser pequena, 
com espaços 
verdes. 
Gostava do 
labirinto de 
sebes e 
flores com 
uma bonita 
fonte de 
com peixes 
de  Bordalo 
onde podia 
brincar com 
os meus pais 
e amigos e 
gozar a minha juventude hoje estão lá os campos de ténis no Parque. Graças à simpatia dos 
caldenses encontrei aqui uma vida amigável e tranquila, depois veio o progresso e tudo mudou. As 
Caldas sempre foi a minha casa, e sinto profunda agonia por aqueles que nos fazem pagar. 

Mas o que se passou com as Caldas? 
Foi em consternação que, durante os últimos 10 anos, assisti à deterioração da cidade. Hoje a minha 
terra e onde vivo assemelha-se a uma estância de férias de luxo e um lar de “senhores”.
Todos os dias, as noticias de terrenos públicos a serem invadidos para prazer de classes “vitoriosas” 
querem tudo e qualquer espaço disponível- e ninguém parece preocupar-se com isso. O capitalismo 
é uma doença que está a destruir um mundo outrora acolhedor. 
Quando se chega ás imediações do parque D. Carlos I, os caldenses são confrontados com hotéis de 
luxo, obras constantes de “Reestruturação Urbana”, coisas para  melhorar a imagem da cidade para 
o bem estar do turista. Quando nos dirigimos para o centro da cidade são centenas as casas ao 
abandono, lojas fechadas que representam mais uma família em desespero, sem abrigo a viver nos 
cantos e obras inacabadas, cada espaço de parede, cada janela de loja a desfigurar a realidade, cada 
rua desfigurada por anúncios de venda e compra comerciante com  arabescos luciféricos, a larga 
maioria dos quais sem um pingo de preocupação ou talento ético. 

Que pensarão os habitantes das Caldas?

Será que os Caldenses não se preocupam com eles? 
Temo que estejam preparados para viver com esta profanação criminosa que é a propriedade 
privada, em deterioramento do bem estar dos povos. 



Aqueles que deviam estar na linha da frente do combate contra esta praga – a Câmara,  a 
Policia, parecem estar do lado contrário das necessidades populares
.
E os pais, as escolas e a igreja? 
Será que já não apoiam o respeito e equidade pelo povo comum? 
Estou estarrecido com a apatia revelada pelas autoridades, e profundamente infeliz com a destruição 
repugnante de que parece a minha cidade e arredores. 

Que esperança merecem os trabalhos de regeneração urbana na avenida da Independência 
Nacional?
Quanto tempo levará 
até que, também ela, se 
assemelhe a uma das 
muitas áreas 
negligenciadas e 
destruídas desta urbe?
Não haverá quem se 
una contra esta doença 
insidiosa e recuperar a 
agradável cidade onde 
nasci, e que escolhi 
para meu lar?

Manuel Povinho (neto de zé povinho) 

O ultimo artigo a sair sobre o novo corpo Satânico (graffiter's)

Caldas de Graffiti?
http://www.gazetacaldas.com/32293/caldas-de-graffiti/

Venho por este meio sugerir algumas medidas que ajudariam a 
melhorar a cidade.
O meu nome é Mariana Beirão, conheço bastantes pessoas que 
escolheram Portugal como sítio para viver depois da reforma ou para 
passar férias. Entre eles, ingleses, escoceses, holandeses.
Em conversa surge sempre o mesmo problema. Eles recusam-se a 
mostrar as Caldas da Rainha a quem os venha visitar por terem 
vergonha do estado em que está a cidade. Escolhem sempre passear 
em Óbidos ou na Foz e acabam por jantar lá por acharem as Caldas 
um sítio perigoso e indesejável.

Eu gostaria de propor uma campanha de voluntariado ou um evento em que, das duas uma: ou se 
pintava por cima dos graffitti, horrendos, existentes, ou se contactavam artistas que façam graffitti 
decentes e bonitos, em vez de rabiscos nos sinais de trânsito, caixotes do lixo e muros de 
propriedade privada.
A nossa ideia seria fazer publicidade à marca de tinta que usaríamos na esperança de haver 
patrocínio ou pelo menos desconto nas tintas e angariar voluntários para pintar os muros ou limpar 
os sinais de trânsito e caixotes do lixo.
Poderíamos contactar com vendedores de cachorros, pães com chouriço e chocolate quente, o que 
quer que seja, para que se torne em algo agradável e uma espécie de piquenique no intervalo das 

http://www.gazetacaldas.com/32293/caldas-de-graffiti/


pinturas. Ao entregarmos t-shirts e certificados com os patrocínios, angariávamos mais voluntários e 
provavelmente mais patrocínios que necessitem de publicidade.
Quanto aos locais a repintar, uma das partes mais afectadas é no próprio posto de turismo onde 
muitos dos próprios turistas têm medo de entrar por cheirar a chichi e ter um aspecto nojento. Atrás 
da Igreja e atrás da Câmara seriam os sítios principais que demonstrariam que o graffiti não tem de 
ser um acto de vandalismo. No muro ao pé da loja de merchandise está um graffiti muito engraçado, 
mas mesmo em frente estão rabiscos horrendos.

Seria boa ideia dinamizar a Cidade 
para que deixe de ser conhecida pelos 
turistas como Caldas do Graffiti e 
volte a ser Caldas da Rainha. Era 
bom que pudéssemos voltar a ter 
orgulho na cidade e não tentar 
esconder as partes menos agradáveis.
A outra ideia seria fazer uma 
campanha de sensibilização para que 
quem apanhe alguém em flagrante 
delito e comunicasse às autoridades. 
Os graffitti não se fazem em cinco 
minutos e não aparecem 
magicamente. Certamente alguém vê 
o Enzo ou o Amon rabiscarem os 
seus nomes em sítios ridículos. Quem 
são estas criaturas?

Certamente são conhecidos o suficiente para pintar o seu nome de forma a marcar território.
Muito obrigado pela atenção dispensada 

2ª Resposta: (ao artigo de cima)

Caldas de cara lavada?

Venho por este meio sugerir algumas medidas que ajudariam a melhora a cidade.
O meu nome não interessa, conheço bastantes pessoas que escolheram Portugal como sítio para 
viver sempre. Entre eles Portugueses. 



Em conversa surge sempre o mesmo problema. Eles recusam-se mostrar o Bom Sucesso a 
quem os venha visitar por sentirem revolta do estado em que está. Escolhem sempre o Parque, 
ou aldeias em redor da cidade e acabam por ficar por lá,. Por acharem as Caldas um sítio perigoso e 
indesejável ( roubos violentos, espancamentos, falta de apoio mutuo, etc)
Eu gostaria de propor uma campanha de voluntariado ou evento para em que, das duas uma : ou se 
ocupavam casas abandonadas habitáveis, por pessoas, famílias a necessitarem ou se evitava  que se 
façam melhorias na cidade e arredores para receber os turistas ou reformados, oferecendo  uma 
cidade de luxo, segura e desejável para as suas necessidades. Como vestir jovens com gravata e 
vestido e ensinar-lhes a servir à mesa ou cozinhar para os senhores, construção de infraestruturas 
para lazer e comércio de luxo. 
A nossa ideia seria chamar a atenção para estas políticas capitalistas da venda e privatização, 
onde realçava- mos  as opções alternativas e utópicas na esperança que mais cidades se 
juntassem para alargar a equidade e  a ética, criando espaços para criar, partilhar e melhorar 
a sociedade por completo, podemos também  acabar com os sinais de trânsito e o lixo.
Poderíamos contactar espaços que já vivem assim, que nos ajudariam. Quanto aos locais para 
começar, espaços públicos abandonados, terrenos abandonados e casas fechadas. Ao entregarmos 
comida, ferramentas e descrições por escrito dos processos de criação, criávamos de novo a ideia de 
que cada um conta e provavelmente mais pessoas acreditariam em si. 
Quanto aos locais para começar, uma das partes mais afetadas é o Bom Sucesso, muitos dos 
próprios moradores  locais têm medo de lá entrar por este estar vedado e guardado por seguranças. 
Águas das Termas seria um sítio que demonstraria  que o capitalismo não pode  tirar as águas 
à população sem um ato de vandalismo. 
Pelas ruas das cidades existe um homem solidário e solítário ( Quim, que dá comida a quem merece 
e “não merece” com o ordenado de funcionário publico e ajuda de outros cidadãos das Caldas, mas 
nas mesmas ruas circulam milhares de indiferentes, que o acusam não dos graffites mas da 
quantidade de toxicodependentes e vagabundos que circulam na cidade
Seria bom dinamizar a Cidade para que deixe de ser conhecida como cidade para o turista e volte a 
ser as Caldas da Rainha. Era bom que pudéssemos voltar a ter a cidade e não ignorar as partes 
exploradoras e em dificuldades.
A outra ideia seria de fazer uma campanha de sensibilização para que quem apanhe alguém a 
ignorar as necessidades da população local, não tenha o dever de contactar as autoridades, e possa 
agir por si. . O capitalismo não se assenta em 5 anos e não aparece magicamente.
Certamente alguém vê o capitalista a partilhar em sítios ridículos. Quem são estas criaturas?
Certamente são conhecidos para por o seu nome na política, nas empresas, nas fundações e nas 
cidades.



Não te obrigues a dispensar atenção!!!

Mais um artigo na Gazeta das Caldas

Crónica do Québec (Canadá) 
Publicado a 29 de Junho de 2012 . Na categoria: Gazeta das Caldas 

Estejamos nas Caldas, noutra qualquer cidade portuguesa, canadiana, ou do mais pobre dos pobres 
países da África sub-sahariana, todos temos actualmente de conviver com um novo tipo de «arte» 
urbana. Estamos obviamente a referir-nos aos horrorosos riscos, que a partir de determinada altura 
começaram lentamente a invadir os muros, portas e portões dos edifícios públicos e privados da 
generalidade dos nossos aglomerados populacionais. Artistas falhados,  puros vândalos, ou apenas 
jovens irreverentes, dão asas à sua (falta de) criatividade, normalmente a horas em que todos 
aqueles a quem se convencionou apelidar de normais, dormem o sono dos justos.
Em Montreal, cidade onde se podem também observar autênticas obras de arte mural, a exemplo da 
foto que publicamos, as autoridades municipais há muito que definiram locais onde os graffitis 
podem livremente ser produzidos. No entanto, tal não impede que por todo o lado se possam 
igualmente observar muros e portões, para os quais toda a boa vontade dos proprietários ou das 
autoridades, se manifestam  impotentes perante a profícua actividade dos amantes dos horrendos 
rascunhos. No edifício em que está situado o escritório onde exercemos a nossa actividade 
profissional, existe uma garagem dupla, cujos portões, por norma, não ficam limpos mais do que 
alguns dias. Inicialmente, as autoridades municipais pediam aos proprietários para repintarem as 
suas propriedades. Medida ineficaz, tal a rapidez com que as linhas multicolores voltavam ao local, 
entretanto limpo. Neste momento, Montreal dotou-se duma equipa, cuja única função é percorrer as 
ruas da cidade, marcando presença nos locais mais apetecíveis para os «artistas» e, dependendo da 
estrutura vandalizada, repintam ou limpam os graffitis, o mais rapidamente possível.
Na nossa relativamente pequena cidade de Longueuil, aquando da recente inauguração dum fresco, 
realizado por um grupo de jovens num dos parques da mesma, as autoridades municipais  
divulgaram as linhas mestras dum ambicioso plano de acção, no sentido de combater os graffitis 
ilegais, e favorizar a emergência duma verdadeira arte urbana. O plano priveligia a prevenção e a 
sensibilização. Passa pela definição e instalação de murais legais, pela publicação de informação 
direccionada ao público através de folhetos, brochuras e comunicados de imprensa. 
Simultâneamente procurará reduzir as ocasiões propícias aos actos de vandalismo, especialmente 
através do favorecimento da realização de frescos legais, e da vigilância acrescida dos locais mais 
problemáticos, passando pela concessão de poderes mais amplos às autoridades policiais da nossa 
cidade, e pela criação dum número de telefone exclusivamente dedicado ao problema e através do 
qual, o cidadão anónimo pode denunciar a existência ou a autoria de graffitis ilegais.
No pequeno bairro de Greenfield Park pertencente ao aglomerado de Longueuil, um recém criado 
grupo cidadãos, denominado CAG (cidadãos anti-graffiti) tomou a iniciativa de fazer desaparecer 
os graffitis das paredes dos comércios e edifícios do bairro. Um dos membros, do pequeno grupo de 
cerca de uma dezena de pessoas, declarou que têm por missão, eliminar todos os graffitis, face à 
incapacidade das autoridades. Ocupar-se-ão no entanto unicamente das propriedades privadas, pois 
apenas os empregados municipais estão autorizados a actuar nos espaços públicos. Os membros do 
CAG identificam os locais mais problemáticos, e antes de avançarem para a limpeza do mesmo, 
solicitam a devida autorização do proprietário, que deverá assinar um documemto, que iliba de toda 
e qualquer responsabilidade os autores da limpeza, pelos prejuizos eventualmente resultantes da 
operação de regeneração urbana. O grupo utiliza produtos especiais importados dos Estados Unidos, 
e uma máquina de limpeza a alta pressão que lhes foi graciosamente oferecida por um comerciante 
da zona. Segundo os membros deste grupo de limpeza, a melhor forma de dissuadir os autores dos 



graffitis, passa pela eliminação imediata dos mesmos, logo após a pintura.
Segundo os elementos da polícia do aglomerado de Longueuil, os jovens que fazem graffitis, não 
estão muitas vezes informados de que o seu passatempo favorito é uma actividade ilegal, e expôem-
se a pesadas multas, podendo em casos extremos, ficar sujeitos a acusações criminais, apesar de no 
nosso códido criminal não existir nenhum artigo que vise especificamente os autores de graffitis 
ilegais. Todos os que são apanhados em flagrante delito, são acusados de causar danos a terceiros, e 
são julgados pela privação de  usufruto dum bem pertencente a outrem, ficando a partir daí com o 
registo criminal manchado.
Também já fomos jovens, e por isso sabemos quanto normalmente, a juventude gosta de actuar nos 
limites do risco e da legalidade. Mas considerando as medidas que a sociedade começa 
paulatinamente a implementar, para fazer face à praga dos graffitis ilegais, cremos ter chegado o 
momento de se ter de pensar duas vezes, antes de, pelo simples prazer de actuar, danificarmos a 
propriedade alheia.

3ª RESPOSTA ( ao artigo de cima)

CANADÁ, CALDAS E ROTARY

 

http://www.turramurrarotary.org.au/index.php/club-projects/community/graffiti-removal

http://www.rotarynews.info/%28A
%28bINZmMGEygEkAAAAOWE3ZmJlMWItMDA5Mi00ZWJmLTk0ZjUtYTJkMWVlN2VlMT
NiHkSeCy5i4khlYeLke_M1XFu5bss1%29%29/2/Club/4245/6013/

http://www.rotarynews.info/(A(bINZmMGEygEkAAAAOWE3ZmJlMWItMDA5Mi00ZWJmLTk0ZjUtYTJkMWVlN2VlMTNiHkSeCy5i4khlYeLke_M1XFu5bss1))/2/Club/4245/6013/
http://www.rotarynews.info/(A(bINZmMGEygEkAAAAOWE3ZmJlMWItMDA5Mi00ZWJmLTk0ZjUtYTJkMWVlN2VlMTNiHkSeCy5i4khlYeLke_M1XFu5bss1))/2/Club/4245/6013/
http://www.rotarynews.info/(A(bINZmMGEygEkAAAAOWE3ZmJlMWItMDA5Mi00ZWJmLTk0ZjUtYTJkMWVlN2VlMTNiHkSeCy5i4khlYeLke_M1XFu5bss1))/2/Club/4245/6013/
http://www.turramurrarotary.org.au/index.php/club-projects/community/graffiti-removal


http://pitchengine.com/rotarydownunder/graffiti-removal-day-tagged-a-success-in-nsw

http://www.sbrotaract.com/2011/05/05/trash-and-graffiti-eradication/

http://www.gazetacaldas.com/22823/uma-viagem-pelos-graffitis-das-caldas-da-rainha/

O Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea considera 
o graffiti como sinónimo de grafito, cujas definições são 
“inscrição ou desenho feito em paredes e monumentos 
antigos; gravação existente num mural antigo, feita com a 
ponta de um estilete” e “frase, palavra ou desenho geralmente  
de carácter jocoso, contestatário, obsceno, informativo, em 
muro ou parede de local público”.

http://www.halifax.ca/police/crcp/documents/graffiti.pdf

http://www.halifax.ca/police/crcp/documents/graffiti.pdf
http://www.gazetacaldas.com/22823/uma-viagem-pelos-graffitis-das-caldas-da-rainha/
http://www.sbrotaract.com/2011/05/05/trash-and-graffiti-eradication/
http://pitchengine.com/rotarydownunder/graffiti-removal-day-tagged-a-success-in-nsw
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