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Apresentação 	  

	  
A VONTADE 	  
O projecto LARGO Residências nasce em 2011, fruto da vontade da Associação SOU 
de desenvolver a vivência e ocupação cultural de uma zona da cidade. O ponto de 
partida são as actividades artísticas, “a partir de” e “com a” população local e o 
território e do grupo de trabalho do BIP/ZIP 2011 (Bairros de Intervenção 
Prioritária/Zonas de Intervenção prioritária), que reconhece nesta proposta e nas suas 
premissas um potencial papel num processo de regeneração sócio-urbanística da 
Zona dos Anjos-Intendente-Mouraria.	  

	  

	  
O PROJECTO 	  
Tendo como missão promover a cultura, a criatividade e o conhecimento como 
factores determinantes no sucesso e sustentabilidade dos processos de regeneração 
social e urbana, assim como proporcionar condições de pesquisa, criação e 
maturação ao trabalho de artistas que aqui queiram residir, a ideia central deste 
projecto é alimentar um edifício onde se vive em permanente criação, tanto para 
aqueles que estão de passagem num registo mais descomprometido, como para 
aqueles que estão em plena permanência e residência (turistas e artistas).	  
	  
No LARGO Residências proporcionamos condições de pesquisa, criação e maturação 
do trabalho dos artistas em residência. Queremos garantir os meios técnicos e 
financeiros e o conhecimento especializado para acolher e produzir trabalhos das 
mais variadas áreas artísticas, como as artes plásticas e visuais, dança, teatro, 
literatura ou  fotografia. Também pretendemos receber projectos de investigação e 
trabalhos académicos de diferentes áreas: antropologia, sociologia, psicologia, 
arquitectura, entre outros.	  
	  
No entanto, na base da criação de todos esses projectos artísticos ou académicos 
deve estar pelo menos um dos seguintes pontos de inspiração: o local, o património, a 
história, as pessoas, as comunidades imigrantes e as instituições dos territórios em 
que a nossa cooperativa está inserida.	  
	  
Quando nos instalámos no Intendente, Lisboa, procurámos, primeiro, conhecer o 
espaço, o passado e os seus habitantes. Fizemos, no fundo, trabalho criativo de rua. 
Isso passou por estar perto da comunidade, ouvir, saber os problemas, opiniões e 
desejos, conversar, partilhar e, desse modo, criar relações de confiança. Não partimos 
para o terreno com uma ideia prévia para ser concretizada segundo as nossas 
premissas. Pelo contrário, foi da ligação à comunidade que começaram a surgir os 
projectos artísticos e sociais	  
	  
Esta estrutura, que se assume como um projecto de intervenção cultural,  social e 
urbanistica no território, constitui um novo espaço físico que dá continuidade às 
actividades promovidas pela Associação Sou. Interveniente nesta nesta zona há já 
quase uma década, a Associação Sou vê deste modo alargado do seu campo de 
actuação.	  
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O LARGO faz a ponte entre os eventos culturais, os artistas com quem trabalhamos e 
a comunidade em que nos inserimos, para darmos o nosso contributo no processo de 
regeneração urbana e social do Intendente, Anjos e Mouraria (bairros agora 
integrados nas freguesias de Arroios e Sta. Maria Maior). 	  
Recentemente foi distinguido enquanto exemplo de boas práticas no report de um 
grupo de peritos da Comissão Europeias, relativamente a projectos de referência quer 
ao nível das Parcerias Criativas, quer ao nível das Residências Artisticas.	  
	  
Para tudo isto ser possível, na fase de incubação do LARGO Residências, idealizámos 
um ecossistema económico: os quartos alugados a turistas, terão de pagar a dormida 
e parte dos custos da residência de um artista a trabalhar com o LARGO. À 
actividade turística soma-se um café/estúdio e uma loja. O objectivo é, assim que o 
investimento inicial esteja pago, sermos menos dependentes de financiamento 
público e privado.	  
	  

 	  
	  
No mesmo prédio co-existem artistas envolvidos na parte criativa do projecto em si e 
qualquer outra pessoa que aqui decida ficar e que se reveja na filosofia do LARGO. 
Permitem-se assim experiências únicas e trocas de grande riqueza, tanto para os 
artistas como para os visitantes. Também se torna assim possível criar um ciclo de 
auto-sustentabilidade, em que o que vem de fora -o turístico- alimenta o que está 
dentro -o artístico, e vice-versa!	  
	  
O EDIFÍCIO 	  
	  
Sito, em Lisboa, no Largo do Intendente, nº 19, num edifício histórico pertencente ao 
espólio da família da mítica fábrica de Azulejos Viúva Lamego, o LARGO Residências 
é composto por:	  
Piso térreo:	  
	  
-O lado esquerdo do piso térreo um estúdio, espaço de trabalho para os artistas 
em residência, bem como um possível local para algumas apresentações das suas 
criações. Possível local, já que a primazia destas intervenções será dada ao potencial 
palco que o próprio largo proporciona. O Largo do Intendente é uma zona muito 
movimentada da cidade onde se sucedem acontecimentos, e onde se cruzam muitos 
e variados mundos: dos que aqui vivem ou dos que passam, estranhos ao lugar. É por 
esta razão que pretendemos que seja este o espaço, comum às pessoas, onde sejam 
mostradas as propostas dos artistas em residência.	  
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-À entrada o LARGO Café Estúdio. Este espaço pretende reconfigurar pontos de 
contacto entre os artistas e o público em geral, integrando-se constante e 
continuamente nas dinâmicas quotidianas do LARGO, representando o ponto central 
de encontro entre todos. Uma das intenções para o café é que possa estabelecer 
parcerias com alguns projetos de cozinha comunitária que estão a surgir no território.	  
	  
- mesmo ao lado está a nossa LARGO loja  onde podem descobrir os produtos 
feitos pelos artistas que trabalharam nos diversos projectos de residência do LARGO. 
Objectos únicos criados por, entre outros, ceramistas, músicos e escritores. Este é, em 
simultâneo, um lugar de comunicação de actividades culturais a decorrer em Lisboa, 
bem como das acções desenvolvidas por diversas associações, grupos de cidadãos e 
organizações sem fins lucrativos que têm um papel relevante no tecido social e 
cultural do Intendente, Mouraria e Arroios. 	  
	  
-Do lado direito, está instalado o projecto da Cooperativa POST – A Loja BIKE POP, 
que será um espaço multidisciplinar dedicado à promoção da cultura da bicicleta, 
incluindo oficina, loja, atividades de formação, eventos e alugueres. 	  
	  

	  
Primeiro andar: LARGO SUITES 	  
Neste piso, temos quartos clássicos, com banho privado e uma zona logradouro 
comum, para ocupação turística de curta duração.	  

	  
Segundo andar: LARGO HOSTEL 	  
Neste piso existem já dois apartamentos para alugar. Podem ser alugados por inteiro 
ou por quartos, em regime de hostel (quarto com casa de banho e cozinha partilhada 
a preços mais reduzidos).	  
	  
	  
Terceiro andar: LARGO RESIDÊNCIAS ARTISTITAS 	  
-Do lado direito, estão instalados os escritórios e toda a parte logística, do lado 
esquerdo, os quartos destinados ao acolhimento dos artistas em residência.	  
	  
	  
OUTROS ESPAÇOS NO BAIRRO 	  
Uma das linhas da ação do LARGO é a utilização do espaço do bairro como Palco, 
seja o espaço público ou o privado. Neste sentido, para além das ocupações pontuais 
para desenvolvimento e apresentação dos processos de residência artística, estamos 
também a construir ateliers permanentes em espaços devolutos. É o caso do Atelier 
LARGO In Loko, para residência artística do músico e artista plástico Carlos Barretto, 
que irá desenvolver uma série de atividade de envolvimento da população, instalado 
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num emblemático mas desativado Salão de Jogos da Rua do Benformoso. Estamos 
também a preparar o projeto de recuperação do piso térreo da Casa Dos Amigos do 
Minho (nosso parceiro), para a criação do espaço “O Lugar da Cerâmica” - Ateliers de 
Cerâmica, nos quais, entre outras atividades se irá criar as réplicas dos azulejos para a 
restauro da fachada desta antiga casa, envolvendo não só os associados com a 
participação da população local.	  
	  

	  
	  
LARGO Residências 	  
Equipa 
Direção Geral e coordenação artística: Marta Silva | Direcção Financeira e 
Coordenação de projetos: Susana Alves | Gestão Turística e Coordenação de 
Projetos: Adriana Fernandes | Produção: Telma Pereira, Amália Buisson | Apoio à 
programação: José Dias | Café LARGO: Leonor Clara e Lorenzo Accardo | Loja: 
Inês Direito | Logística: Rosa Maria Lopes | Arquitetura: Tiago Mota Saraiva e 
Andreia Salavessa 	  
	  
	  
Entidades Parceiras: Sou Associação Cultural; Ateliermob; Conversas de Rua Associação; 
Post Coop; Associação Renovar a Mouraria; Associação Jovens Seguros; Associação 
Excursionista da Casa dos Amigos do Minho; Sport Clube do Intendente, Mouraria Mais 
Emprego; Grupo Informal de comerciantes do Intendente; Câmara Municipal de Lisboa, Junta 
de Freguesia de Arroios. Rede de Instituições do Programa Partis (Fundação Calouste 
Gulbenkian), Rede de Instituições BIP ZIP (Intervenção prioritária da C.M.Lisboa), Rede de 
Insituição do PDCM (Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria), Rede de 
Instituições da Comissão Social de Freguesia de Arroios.	  
Imagens de alguns dos projectos desenvolvidos 2011/2013: 	  
	  
	  

	  
A esquina das coisas      	  
Acontecimento Teatral – Coprodução Festival Todos	  
Joana Craveiro e Claúdio Silva  	  
Set 2011 - Largo Residências e espaço do bairro 	  
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Sonhos em Obras 	  
Exposição e Oficina - Set 2011 - Coprodução Festival Todos	  
Coordenação: Patrícia Pedrosa; Mediação: Andreia Salavessa e Madalena Marques	  
Lg Intendente nº 23	  
 	  
	  

	  

 
Intendente(s) Residência Artística de Hélène Veiga Gomes - Fotografia e 
Antropologia – Exposição de fotografias, pelas sonoras e vídeo construída por 
residentes do intendente.	  
Novembro 2011 a Julho 2012 - Largo do Intendente nº 13	  
	  

	  
Companhia Limitada Peças Coreográficas para idosos em isolamento 	  
Direcção Coreográfica de Madalena Victorino e Pedro Salvador	  
Março a Julho 2012 	  
Casa dos Idosos, Centro de dia de S- Cristóvão e S. Lourenço	  
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Experiências do Lugar conjunto de actividades artísticas e sócio-culturais 
regulares, onde conjugamos propostas externas ao território (programas 
culturais ou ideias de artistas externos) com as vontades, necessidades e 
conhecimentos da população local	  
Julho 2012  - Largo do Intendente      	  
	  
	  

	  
Baile do Largo Baile Comunitário de Marta Silva e Félix Lozano, pela SOU 
Companhia, construído com a população e associação locais.	  
Julho 2012 - Largo do Intendente	  

	  
	  

	  
Transitante Residência de 6 artístas visuais, a residir em vários espaços do 
bairro, co-produzida com a Associação Xerem. 	  
Dezembro 2012 - Largo do Intendente	  
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Mensagens de Amor Intalação de mensagens de amor no dia de S. Valentim 
em colaboração com a Escola EB1 nº 26 dos Anjos.	  
14 Fevereiro – Largo do Intendente	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Comida ConVida	  
Integrado no Festival LARGO DA MOURARIA (Câmara Municipal de Lisboa e Egeac)	  
Um jantar-concerto-baile, de autoria de Marta Silva e Jon Luz, que cruza os ingredientes, 
passos de dança e sons das culturas Indiana, Africana, Chinesa e Portuguesa. Um elenco 
composto por Cozinheiros amantes da música e dança, com Bailarinos e Músicos 
apreciadores da Gastronomia	  
Julho 2013 - Largo da Rosa- Mouraria	  
	  

	  
IN LOKO 	  
é um  atelier de música e artes   plásticas  onde   o   artista Carlos Barretto trabalha em 
permanência contando também com a  participação da comunidade local para a realização de 
algumas actividades.  	  
Julho 2013 - Largo do Intendente	  
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ON THE AIR 	  
Processo participativo da montagem de uma instalação de arte pública	  
A partir da ideia de que na cidade não paramos para olhar o céu nem o mar e nem 
pensamos que o ar que respiramos é o mesmo que partilhamos,  Susana Anágua 
propõe a construção de intervenção participativa no espaço do Largo do Intendente, 
contando com o envolvimento de todos aqueles que por lá passarem.	  
Julho 2013 - Largo do Intendente	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

LARGO Residências 	  
Largo do Intendente, nº19, 3ºesq – 1100-285 Lisboa | 218885420 | 92 6235379 | info@largoresidencias.com | 

reservas@largoresidencias.com | www.largoresidencias.com	  


