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O Intendente, bairro histórico lisboeta, foi sempre uma zona popular, 
de comércio, onde o espaço público é intensamente vivido. Este bairro 
sempre sofreu muitas conotações negativas, com problemáticas ligadas à 
prostituição, ao tráfico e ao consumo de droga e às sucessivas vagas de 
imigração. Hoje o processo de transformação deste bairro é muito rápido, 
em parte devido ao plano urbano implementado pelas políticas públicas, que 
pretendem revitalizar o tecido urbano e social desta zona. Este workshop 
leva os alunos a explorar o Intendente durante dez dias nas suas variadas 
vertentes, os habitantes, a dinâmica de rua, o comércio local, o dia e a noite,  
de forma a criar um projeto pessoal de acordo com a visão de cada um.

Intendente, a Lisbon historic district, has always been a popular area of 
trade where the public place is intensely lived. This neighborhood has 
always suffered from many negative connotations with problems related 
to prostitution, traffic, consumption of drugs and successive waves of 
immigration. Today the transformation of this neighborhood is running very 
fast, partly due to the urban plan implemented by public policies that 
aim to revitalize the urban and social fabric of the area. This tenday 
workshop takes students to explore Intendente on its various aspects, the 
people, the street dynamics, local shops, day and night, in order to create  
a personal project, according to the vision of each student.

Pauliana Valente Pimentel

Lisboa, 2015
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“Havia drogarias, farmácias, ourivesarias, fábrica de caixões, e um ferrador, onde íam os cavalos. Havia  
carroças no Intendente que eram o transporte, em vez das camionetes. Depois as camionetes também desapareceram. 
Agora é tudo diferente.” Fernando 

“Before, there used to be drugstores, pharmacies, jewelries, a coffin factory and a blacksmith, where people took 
the horses. There used to be wagons in Intendente which were the main transportation, instead of buses. Then 
the buses had gone too. Now, everything is different.” Fernando



“Às brincadeiras de Carnaval aqui na rua, chamavam-lhe “Os Sachas”. Vinham com carrinhos de bebés, serpentinas, 
sacos de areia e atiravam às pessoas. Fazíamos uma festa cá em casa, era uma alegria. Os meus vizinhos 
vinham todos aqui. As pessoas passavam na rua e pensavam que isto era uma colectividade e queriam vir para 
cá dançar.” Justina 

“People used to call the Carnival tricks “The Sachas”. They took baby trollies, party banners, sandbags and 
threw it to people. I used to do a big party at my place, it was such a joy. All my neighbours came here. 
People passed by and thought we were a community and wanted to come and dance.” Justina



“Eu gosto de falar com toda a gente, até com os bangladesh, os chineses, eu conheço e falo com toda a gente. 
Eu não me sentia bem vivendo num sítio onde por vezes nem conhecem as pessoas que vivem no próprio prédio. Eu 
não conseguia, isso era uma coisa que me complicava com o sistema nervoso…” Maria José 

“I love to talk to everybody, from Bangladesh and China. I know them and talk to them. I wouldn’t feel 
comfortable living in a neighbourhood where people don’t know the person who lives next door. I couldn’t do 
it, it would mess with my nervous system...” Maria José



“Eu sou florista e quando era jovem usava tairocas, tamanquinhos e aventais popelina. Quando entrava na Rua 
do Capelão, estavam lá os marujos dos barcos que chegavam. Diziam assim: “Não se metam com essa senhora, 
porque ela é uma mulher séria, é uma mulher de trabalho.”Eu passava e ninguém se metia comigo. Já viu? Era 
tudo lindo e educado.” Lurdes 

“I’m a florist and when I was young I used to wear clogs and popeline aprons. When I passed by Capelão street, 
there were sailors from the boats who arrived to the town. They used to say “Don’t mess with that lady, because 
she is a serious woman, she is a hard-working woman.” I walked and nobody would mess with me. See? Before, 
everything was beautiful and respectful.” Lurdes



“Antes havia a festa da Nossa Sra. da Saúde. Cortavam o trânsito e os miúdos brincavam na rua o dia inteiro. 
As pessoas punham as colchas mais bonitas que tinham nas varandas. Depois almoçavam e esperavam que passasse 
a procissão.” António 

“Before, there used to be the Nossa Sra. da Saúde Festival. The roads were closed and the kids could play in 
the streets whole day. People put their finest quilts in the balconies. Then, they had lunch and waited for 
the procession to pass by.” António



“Vim para aqui em 93. Isto era muito mais movimentado, não como é agora. A vida era melhor que agora. Quando 
saio de casa ainda continuo a ver as mesmas pessoas de antes. Ainda bem, é sinal de que há saúde.” Luísa 

“I came here in 93. The neighbourhood had more activity, not like it is now. Life was better. When 
I go out, I still meet the same people as before. That is great, it means there is health.” Luísa
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Rastos brancos dos aviões são relâmpagos
Sair é muitas vezes a solução quando se enfrentam problemas que implicam 
com o nosso quotidiano. No bairro do Intendente encontrei pessoas que 
ficaram. Algumas com essa vontade persistente de sair, mas acabaram por 
ficar, vidas inteiras, até. Assistiram às mudanças no seu tempo, na altura 
em que esta era uma zona tão vivida do coração de Lisboa, até à degradação 
a que se assistiu nos últimos anos. Hoje pretendese reabilitar o bairro e 
ao fotografálo senti que há uma parte que não precisa dessa reabilitação, 
antes irá misturarse no que háde vir. Um passado com corpo e forma.

White trails left by planes are lightning
Leaving is often the only solution when faced with problems involving our 
daily lives. In Intendente neighborhood I met people who decided to stay, 
some with a persistent desire to leave, but eventually ended up staying 
their whole life. They witnessed the changing times, back from when the 
neighborhood was a lively part in the heart of Lisbon until the recent 
years degradation. Nowadays the neighborhood is being renovated, and while 
photographing it, I felt there is a part that does not need this change, 
instead it will blend into what is still to come. A past with a body and 
shape.

Biografia
Nasceu em Viseu, 1973. Cresceu em Lisboa, onde desde 2008 tem feito formações 
no MEF Movimento de Expressão Fotográfica. Entre cursos de fotografia de 
retrato, autor, estúdio, paisagem, tratamento de imagem, fotojornalismo, e 
Workshops de fotografia de espectáculo e viagem documental, tentou desde 
sempre desenvolver uma linguagem estética ligada à sua forma própria de 
sentir o acto fotográfico, numa tentativa de qualquer estado de cumplicidade 
com o seu imaginário. Fotografa dança desde 2006. Desde 2010 tem feito 
várias exposições, colectivas e individuais.

Biography
Luis Conde was born in Viseu, 1973. He is based in Lisbon, where since 
2008 he has attended several courses at MEF Movimento de Expressão 
Fotográfica. Among different trainings in portrait, author, studio and 
landscape photography, image processing, photojournalism, workshops in 
stage photography and travel & documentary photography, he has always tried 
to develop an aesthetic language related to his own way of perceiving the 
photographic act, in an attempt to find some kind of complicity with his 
imaginary. He photographs dance since 2006. Since 2010 has made several 
exhibitions, collective and individual.

Joana VianaLuís Conde 

Benformoso
Figuras habituais da rua do Benformoso, todas estas personagens tecem entre 
elas inúmeras redes de cumplicidades, amizades e desavenças de muitos e 
muitos anos. São pequenas histórias que fazem a História de uma parte 
de Lisboa que tem acompanhado e, em certa medida resistido, às grandes 
transformações que o tempo lhe tenta impor.

Benformoso
Usual figures of Benformoso street, all these characters build among them 
numerous networks of complicity, friendship and longtime quarrels. These 
are small stories that make the history of a part of Lisbon that has 
accompanied and, in some extent, resisted the great transformations that 
time tries to impose.

Biografia
Nasceu em Lisboa, em 1981. Em 2006 mudou-se para Barcelona, cidade onde 
decidiu aprofundar os seus conhecimentos fotográficos. Fez o curso de 
Fotojornalismo e Fotografia Documental na escola IDEP, onde teve como 
professores e orientadores Txema Salvans e Emilio Morenatti.Neste momento 
vive em Lisboa, cenário dos seus projectos fotográficos mais recentes. 
www.joanaviana.com

Biography
Joana was born in Lisbon, in 1981. In 2006 she moved to Barcelona, where 
she decided to deepen her knowledge and skills on photography. She studied 
Photojournalism and Documental Photography in IDEP and had Txema Salvans 
and Emilio Morenatti as teachers. Nowadays, she lives in Lisbon, the 
scenario of her most recent projects.
www.joanaviana.com



Intendarte
Estes são os jovens que querem varrer os escombros, abrir as janelas e 
arejar a sua casa: o Bairro do Intendente. Exprimem as suas ânsias e desejos 
através do Hip-Hop, da dança, da arte urbana e do desporto, aprendem novos 
idiomas e munem-se de ferramentas para abraçarem um futuro mais auspicioso. 
No centro “Intendarte”, que os acolhe e acompanha diariamente, podem fazer 
isto e muito mais graças ao espaço que têm ao seu dispor e à incansável 
equipa que se dedica de corpo e alma a este projeto. Esta é a geração que 
vai reconfigurar os contornos do seu bairro e que se recusa a perpetuar a 
imagem degradante com que este tem vindo a ser conotado ao longo das últimas 
décadas. Têm plena consciência da sua juventude, do seu fulgor e do campo 
infinito de possibilidades que têm à sua frente. Para que a reabilitação do 
Intendente não fique só pelas fachadas, é imperativo valorizar o seu maior 
potencial: a gente que o habita. 

Intendarte
This is the youth who wants to clear the rubble, open the windows and breathe 
fresh air into their home: Intendente neighbourhood. They express their 
worries and hopes through Hip-Hop music, dance, street art and sports, they 
learn foreign languages and gather new tools that will help them embrace a 
brighter future. At “Intendarte” centre, which hosts them every day, they 
get the chance to perform all these activities and more, thanks to the 
facilities that are provided and to a restless team who plunges itself heart 
and soul into this project. This is the generation who will reshape the 
outlines of their neighbourhood and who refuses to perpetuate an image of 
decay that has been linked with over the past decades. They are fully aware 
of their youth, of their glow and of the field of infinite possibilities 
that can be experienced. In order to avoid limiting Intendente renewal to 
its façades one ought to value its biggest potential: its own inhabitants.   

Biografia
Nasceu em Florença, Itália, em 1981. Licenciou-se em Estudos Europeus na  
Faculdade de Letras de Lisboa e trabalhou vários anos como tradutora 
para cinema. Desde cedo se interessou por fotografia, tendo aproveitado 
as inúmeras viagens que realizou pelo mundo para aprofundar os seus 
conhecimentos de forma autodidata. Mais recentemente frequentou o primeiro 
ano do Curso Profissional de Fotografia do Ar.Co. 

Biography
Cristina was born in Florence, Italy, in 1981. She holds a bachelor degree 
in European Studies obtained at the Faculty of Letters, University of 
Lisbon, and has worked for several years as a film translator. She developed 
an interest in photography at a young age and took advantage of her numerous 
journeys around the world to increase knowledge as an autodidact. More 
recently she attended 1 year at the Professional Photography Course held 
by Ar.Co.
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A Casa Independente é o projecto artístico da Ironia Tropical, associação 
sem fins lucrativos nascida em 2012 com a vontade de dinamizar e ampliar 
o panorama cultural e educativo do bairro do Intendente.Em menos de três 
anos, é já um local de referência do cruzamento de artistas e culturas, 
tendo sido responsável pela organização e promoção de concertos, residências 
artísticas, ateliers, festas e exposições, eventos esses que reflectem o seu 
carácter familiar e intervencionável.

Casa Independente is the artistic project of Ironia Tropical, a nonprofit 
association founded in 2012 with the desire to streamline and expand the 
cultural and educational landscape of Intendente neighborhood in Lisbon. 
In less than three years is already a reference in crossing artists and 
cultures by organising and promoting concerts, artistic residencies, 
workshops, parties and exhibitions, events that reflect its unique familiar 
and interventional character.


