
Em VI iam a, há publicidade
nos estendais para ajudar
a pagar a renda.
E há quem não goste

Habitação
Maria João Mesquita
Campanha convida
os moradores a pôr
publicidade nos estendais
a troco de apoio financeiro.
Mas há quem critique
No âmbito das comemorações dos

seus 40 anos, o Minipreço lançou
uma campanha - idealizada pela
agência Nossa - que visa "ajudar os

moradores a lutar contra a subida das

rendas" . O Estende a Renda é um pro-
jecto que leva os moradores de Alfa-
ma a usar os seus estendais como

espaço de comunicação e divulgação
da marca, recebendo, posteriormen-
te, ajuda financeira - neste caso, vales

de compras. Mas este projecto divide

opiniões. Para uns, é considerado
uma ajuda para os moradores, para
outros é um meio de as marcas divul-

garem os seus produtos.
A campanha arrancou anteontem

e passa por recompensar aqueles que
não se importam de ter, nos seus

estendais, peças publicitárias. A ideia
é da agência Nossa e teve como inspi-

ração agentrificação e a transforma-

ção do tecido social daquele bairro
histórico da capital. Entre 2015 e 2017,
de acordo com o Instituto de Geogra-
fia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa, "foram com-

prados 150 apartamentos, mas ape-
nas um para efeitos de habitação
própria" . A maioria foi convertida em

alojamento turístico.

Assim, "devido à valorização dos

imóveis, os moradores desta zona
histórica estão a ser expulsos das suas

casas para dar espaço ao turismo e ao

alojamento local", refere a campanha
Estende a Renda. Para tentar atenuar
este problema, a Nossa desenvolveu
a ideia com base num ícone típico dos

bairros lisboetas: os estendais.
Os formatos publicitários mais tra-

dicionais, como outdoors e múpis,
são, assim, substituídos por estendais

com têxteis, como lençóis e vestuário.
Foi com o intuito de ajudar aqueles
que mais precisam que a Associação
do Património e População de Alfama
se associou ao Minipreço nesta acção.
Lurdes Pinheiro, presidente da direc-

ção, disse ao PÚBLICO que esta asso-

ciação "é uma espécie de intermediá-
ria entre a agência e os moradores",
ao indicar quais as pessoas carencia-

das passíveis de usufruírem da inicia-
tiva. "Não é nenhum salário, mas são
vales de compras no valor de 50
euros" a serem usados nas lojas Mini-

preço, acrescentou. Ainda segundo a

presidente da associação, "as pessoas

que vão beneficiar desta campanha
estão todas contentes". No fundo,
entende, "é um apoio, uma ajuda" .

No entanto, esta campanha não é
consensual. Bruno Palma, membro
do Fórum Cidadania LX e residente
em Alfama há já vários anos, não está
de acordo com esta iniciativa que, diz,
acaba por "desqualificar o espaço
público em prol dos interesses das

empresas" . No seu entender, "há aqui
uma exploração dos problemas das

pessoas". Texto editado por Ana
Fernandes
maria.costa@publico.pt

A campanha arrancou anteontem


