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Pintada no Lumiar pelo street artist RAF 

Talude - uma das maiores obras de arte urbana da 
Europa tem as cores da CIN 

 

“Talude” é o nome da obra de arte urbana patrocinada pela CIN que é já considerada uma das 

maiores da Europa, com uma área pintada de mais de 2600m2. RAF – acrónimo de Rui Alexandre 

Ferreira – foi o street artist que deu vida a esta pintura de dimensões surpreendentes na Alta de 

Lisboa, recorrendo a mais de 70 referências de cor da marca de tintas portuguesa. 

RAF, que trabalha e reside no bairro, recorreu à utilização de cores vibrantes e técnicas de 

aerografia para criar efeitos visuais tridimensionais que criam a ilusão de volume e atribuem 

dimensão, elementos visuais que suscitam a curiosidade e incentivam a viajar no imaginário 

idealizado pelo artista.  

Acrescentar valor e “despertar” o Lumiar, a freguesia mais antiga de Lisboa, foram dois dos 

principais objetivos do artista, que integra a comunidade do bairro desde muito novo e quis 

potenciar o espaço. Este projecto torna-se um dos mais relevantes no universo da street art a 
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nível europeu, que destaca o talento português e coloca a Alta de Lisboa nos roteiros de arte 

urbana. 

A participação activa da CIN no apoio à arte urbana e à recuperação de zonas degradadas das 

cidades é reforçada com a dinamização deste espaço, criado com as cores vívidas e diversificadas 

das tintas CIN. 

 

Sobre a CIN: Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na 

Península Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior 

fabricante europeu de tintas* e o 48º a nível mundial**. A CIN está presente nos três principais segmentos de 

mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais 

de 15 países, com presença directa em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do 

Sul e México; e exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e África. 

Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 

* European Coatings Journal, Maio de 2019 | ** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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