
Informação prática

Horários disponíveis:     mediante marcação

Tempo necessário/duração:   90min

Nº máximo de participantes por visita:      

Acessibilidade/Condições da visita: 

*para crianças     SIM

*para pessoas mais velhas   SIM 

*para pessoas com dificuldade de mobilidade 

ou outras necessidades especiais  SIM

*Instalações sanitárias no percurso   SIM

*Vulnerável às condições climatéricas  SIM

Idiomas disponíveis:              português, inglês

Preço:      €2,50 crianças | €5 adultos 

 

 

Apresentação 
A WACT – We Are Changing Together – é uma organização laica, apolítica, não governamental 
e sem fins lucrativos que trabalha em prol do Desenvolvimento através da educação. Na WACT 
queremos mudar o mundo através das pessoas e acreditamos no potencial de cada um para ser 
um agente de mudança nos seus contextos diários e no mundo. 

Visão geral da rota
Um novo olhar sobre a galeria de arte urbana a céu aberto no Bairro Padre Cruz. Dezenas  
de obras que podem ser revisitadas à luz do olhar da Cidadania Global. Direitos Humanos,  
Migrações, Igualdade de Género, Ambiente e Educação, são alguns dos temas que vamos  
explorar nesta visita-jogo. 
Partindo dos pontos de Street Art no Bairro Padre Cruz, uma das maiores galerias de arte  
urbana ao ar livre na Europa, vamos desenrolar uma rota assente nos temas de educação para  
o desenvolvimento e cidadania global, de forma a unir cultura e cidadania como eixos centrais  
da intervenção da WACT no bairro.
Não nos podemos esquecer de que as obras têm sempre um cunho pessoal, do autor, e que  
o que vamos fazer é colocar os “óculos” da cidadania global. E o que é isto da cidadania global? 
Nada mais do que garantir que todos e todas nós conseguimos compreender o que nos rodeia, 
tendo por base o respeito aos direitos humanos, a justiça social, a diversidade, a igualdade de 
género e a sustentabilidade ambiental. É saber que podemos fazer a mudança. Nós somos uma 
geração de mudança e de conquistas, cada vez mais positivas, para termos um mundo  
melhor. Sabiam que todos os países do mundo assinaram uma agenda para garantir que  
até 2030 vamos todos e todas viver num mundo melhor? Já vamos explorar o que é isto  
de um mundo melhor.
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Itinerário
Partida e Chegada - Bairro Padre Cruz, sede WACT - Espaço JuntArte - Rua Professor 

Almeida Lima, 20, R/C, Bairro Padre Cruz, Lisboa

Temas em destaque
Dheo – Família
Este Mural é de um artista nacional, do Porto. Mr. Dheo. Este desenho ilustra uma família 
moderna… uma família tradicional. Por norma, uma família é um conjunto de pessoas que 
possuem grau de parentesco entre si. Família monoparental, famílias comunitárias, famílias arco-
íris (sim é o termo oficial!).

Mar – Migrações
Viajar e procurar um sítio melhor para viver é um direito humano. A mobilidade humana não é 
de agora, já acontece há muito tempo e vai continuar a acontecer. As pessoas geralmente vão 
sempre à procura de melhores condições de vida mas também existem outros motivos, alguns 
pessoais, outros políticos, outros de saúde… Os migrantes, que não trazem a casa na cabeça, 
mas sim nos corações, trazem sempre riqueza a uma comunidade. Pelos valores que partilham, 
bem como as suas diferentes culturas e saberes.

Riscacomoquehá - destruição Ambiental
Os efeitos de gases de estufa são dos principais atores das alterações climáticas. Mas temos 
mais: a matriz energética, a indústria da moda e da alimentação.
O que vestimos, o que comemos, e como nos movemos pela cidade tudo tem impacto no 
Ambiente.

Utopia - Agentes de Mudança
Qual pode ser o nosso papel como agentes de mudança?
Identificar ações que podemos desempenhar para agir para um Mundo mais justo, mais digno, 
mais inclusivo e mais sustentável.

Contactos para marcação
Geral > Tel: 935 989 792
Joana Cerejo: 914 228 001
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