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Av. Infante Santo
| Janela Indiscreta |01

Sta. Apolónia
| Voando sobre um ninho de cucos |02

Um observatório temporário apropria um dos lugares do 
parqueamento de Sta. Apolónia. Olha pelas janelas e verás 
alguns dos pontos principais de Lisboa. Seguindo algumas das 
linhas visuais nas vizinhanças irás descobrir [ a linha ] em 
Alfama.

A temporary observatory takes over a car parking slot. Look 
through the different windows and you will see some key sites 
in Lisbon. Follow some nearby visual lines and you will soon 
be meandering through [ a linha ] in Alfama.

embaixadores : EMEL  ||  09 > 17 março 2013 

Aves de várias espécies habitam um novo conjunto de casas de 
pássaros na árvore em frente da estação de Santa Apolónia. À 
semelhança das senhoras que espreitam pela janela observando 
os acontecimentos no bairro, também as aves espreitam pelas 
janelas das suas casas chilreando a quem vêm passar.  

Various birds inhabit a new set of bird houses placed on the 
tree in front of Santa Apolónia’s  station. Taking after the 
elderly ladies that carefully observe what happens in the 
neighbourhood from their windows, birds similarly look out 
the windows in their houses, singing at the passers’ by.

embaixadores : ATLA  ||  09 março > outubro 2013 

Um bando de andorinhas esvoaçantes guiam-nos rua acima até 
às várias ramificações d’ [ a linha ]. Construídas pelos 
vários participantes no projecto, as andorinhas anunciam o 
início da Primavera pelas ruas de Alfama. 

A group of swallows that will freely fly along the road guide 
us towards the different branches of [ a linha ]. Assembled 
by all different participants in the project, the swallows 
announce the beginning of the Spring all around the different 
streets in Alfama.  

embaixadores : Escola do Castelo  ||  09 março > outubro 2013

No topo da Travessa do Paraíso dois observadores olham 
atentamente por uns binóculos... criaturas minúsculas, apenas 
observáveis pelos mais atentos, vagueiam sobre as paredes 
brancas do Panteão mostrando algumas das pequenas espécies 
que habitam entre nós, nas ruas de Alfama. 

At the top of Travessa do Paraíso two observers look 
carefully through some binoculars ...miniscule creatures, 
that only the most attentive ones can observe, vaguely move 
across the walls of the Panteão portraying some of the tiny 
animals that live amongst us on the streets of Alfama.

 
embaixadores : a-un  ||  09 março : 19h > 20h

Estacionadas na rua em frente ao Panteão, árvores sobre rodas 
formam uma floresta. Crianças brincam às escondidas atrás 
dos troncos delgados que desviam o nosso olhar em direcção 
ao rio. Ao pé coxinho, jogam à macaca entre estendais e vasos 
de flores que povoam a rua outrora morta que, por momentos, 
ganha a vida e cor de uma floresta transitória, uma pequena 
floresta urbana.

Parked in front of Panteão, trees on wheels create a forest. 
Children play hide and seek behind the narrow trunks of the 
trees and move their sight towards the river. Limping, they 
play stepping stones amongst the washing lines and flower 
pots that inhabit the street that was once a dead spot and 
that has gained colour and life of a transitory forest, a 
small urban forest..

embaixadores : Escola do Castelo  ||  09 março > outubro 2013

Trepa trepadeira, trepa... trepando em direcção ao céu, 
plantas trepadeiras revestem o muro entristecido do 
estacionamento do Panteão espandindo-se graficamente pelo 
edifício abandonado.. 

Climb little climber, climb... climbing towards the sky, 
climbing plants cover the sad wall of Panteão’s parking lot 
spreading themselves graphically towards the derelict 
building near by. 

embaixadores : ATLA & JFSVF  ||  09 março > outubro 2013 

Em diálogo com as lojas que ladeiam o Mercado de Sta. Clara, 
de frente para trás e de trás para a frente, bancos corridos 
usam os pilaretes como suporte para as costas convidando os 
visitantes a descansar entre as sombras das núvens suspensas.

In dialogue with the shops that surround Mercado de Sta. 
Clara, from front to back and back to front, long benches 
take advantage of the bollards as support for their backs 
inviting the visitors to seat and rest amongst the shadow of 
the suspended clouds.   

embaixadores : Lojistas & JFSVF ||  09 março > outubro 2013 

Rasteiras entre as flores, mesinhas encarnadas confundem-se 
com a paisagem doméstica envolvente. 

Very low, amongst the flowers, little red tables mingle with 
the surrounding domestic landscape. 

embaixadores : JFSE  ||  09 março > outubro 2013 

Filmes, sobre rodas, são projectados em vários recantos do 
bairro. [ Imagem em Movimento ] ocupa as paragens d’ [ a 
linha ] trazendo às ruas de Alfama uma colectânea ecléctica 
de filmes que dão nome aos diferentes espaços dos percursos. 
(ver programação no site do projecto).

A collection of films will be wheeled to various niches in the 
neighbourhood. [ Imagem em Movimento ] takes over different 
stops in the project projecting an eclectic collection of the 
films whose titles name the different spaces along the 
routes. (see programme on the project’s website).   

 
embaixadores : a-un  ||  09 março : 19h > 20h

O escritor, o artista, o músico, o artesão, o jornalista ... 
juntam-se num novo espaço de escritório exterior com vista 
para o rio. 

The writer, the artist, the musician, the craftsman, the 
journalist ... come together taking advantage of an outdoor 
office space with a view to the river. 

embaixadores : JFSE ||  09 março > julho 2013

Ouve-se o eco dos baralhos batidos sobre a mesa. De esguelha, 
os jogadores testam a sua sorte. 

One can hear the echoing sound of the cards being thrown at 
the table. Sideways, the gamblers try their own luck. 

embaixadores :JFSE ||  09 março > outubro 2013

De enxada em punho, suor escorrendo pelas faces cansadas do 
esforço físico, homens, mulheres e crianças revolvem os 
solos, definem carreiros de sementes de onde irão brotar 
novos legumes, frutos e flores celebrando a chegada da 
Primavera.

Spade in hand, sweat dripping down their tired faces, men, 
women and children turn the soil, define the rows of seeds 
from which new vegetables, fruits and flowers will sprout to 
celebrate the arrival of Spring. 

embaixadores : JFSE ||  09 março 2013 > início da construção da 

creche 

Dizia-se que ali houvera uma oliveira... mas para onde a 
levaram ninguém sabe. Juntos, sentados à volta da mesa, 
relembramos a oliveira que outrora habitou o Beco do 
Loureiro. 

We were told that there used to be an olive tree on that exact 
spot. Where it was taken to no one knows. Together, seating 
around the table, we recall the olive tree that once before 
inhabited Beco do Loureiro.

embaixadores : ATLA  ||  09 março > outubro 2013 

Uns riem, enquanto outros conversam ao som dos que tocam... 
no cruzamento de ruas e cores, as várias linhas reunem-se 
dando origem a novos diálogos.

Some laugh whilst others chat away at the sound of the 
musicians... in the criss-cross of streets and colours, 
several lines come together leading to new dialogues.  

 
embaixadores : JFSM & JFSE ||  09 março > julho 2013 

Suspensas de entre muros, peneiras de escala invulgar 
recolhem os lixos que são inconsequentemente atirados para o 
pequeno canteiro florido.

Suspended from between walls, off-scale sieves collect the 
rubbish that is aimlessly thrown towards the small patch of 
flowers. 

embaixadores : JFSM ||  09 março > outubro 2013 

Sentadas à mesa olham pela janela de onde veem passar, lá em 
baixo, a vizinhança. Sorriem de alegria ao ver o movimento 
das ruas, as crianças que brincam entre as flores, os 
velhotes que tagarelam entre cartadas... conhecem as rotinas, 
de uns e de outros, quase de cor, como quem recita um poema 
de olhos fechados. 

Seating at the table they look out the window at the 
neighbours who pass by. They smile with joy when they see the 
movement of the streets, the children playing amongst the 
flowers, the elderly men who chat away whilst playing cards... 
they know the routines, of some and others, almost by heart, 
as if they were reciting a poem with their eyes wide shut.

Virados para um lado, outros para outro, formam um círculo 
perfeito sem se darem conta. Uns lêem o jornal, outros trocam 
mensagens, uns simplesmente comtemplam este novo dia de sol. 
Sem se darem conta, dá-se início a um novo diálogo circular. 

Some are turning one way, others the other way, either way, 
they form a perfect circle without noticing. Some read the 
paper, others exchange messages, some simply contemplate this 
other sunny day. Without noticing, a new circular dialogue 
starts.

embaixadores :ATLA ||  09 março > outubro 2013

Xuto de direita, com força... entre degraus, subindo as 
escadinhas, a bola passa sorrateira, de um pésinho para o 
outro e é golo!! Naquele instante, é como se as pequenas 
balizas crescecem e ocupassem a totalidade do largo. Um grito 
de alegria marca a vitória da equipa adversária. 

Right kick, energetically, along the steps, up the stairs, the 
ball sneakly moves from one little foot to the other and... 
scores!! At that moment it is as if the small goal had been 
blown up and taken over the whole of the square. An 
enthusiastic yell marks the victory of the opposition team.

embaixadores :JFSM ||  09 março > outubro 2013

Penduradas entre os estendais cruzados, cabaças feitas de um 
conjunto ecléctico de panos coloridos suportam um jardim 
suspenso de plantas lustrosas doadas pelos moradores do 
bairro. 

Hanging amongst the criss-crossed washing lines, gourds made 
off an eclectic collection of colourful fabrics support a 
suspended garden with lush plants donated by the local 
neighbours. 

embaixadores : ATLA, JFSM & moradores  ||  09 março > julho 2013 

Um vazio veio substituir mais um prédio que desaparecera com o 
tempo. Um banquinho típico junto à parede... e nada mais. Fechamos 
os olhos e começamos a imaginar esse mesmo espaço cheio de 
canteiros de flores, de velhotes a jogar às cartas, de crianças a 
jogar à bola, a brincar entre as borboletas de madeira, os pássaros 
que childreiam ao longe, nas gaiolas... abrimos os olhos novamente 
e esse mesmo espaço afinal está lá! 

A void has replaced another missing building, a building that 
vanished with time. A typical bench has been placed against the 
wall... and nothing more. We close our eyes and start imagining that 
same place filled with planters and flowers, with elderly people 
playing cards, children playing ball games, running amongs the 
wooden butterflies, the birds that chirp from far away, from their 

houses... we open our eyes and that space seems to be real! 

embaixadores : ATLA & JFSM ||  09 março > outubro 2013 

Num recanto aparentemente adormecido surge uma nova sala de 
estar. Uma antiga cama convertida em sofa, escadotes 
transformados em bancos ... um pequeno jardim à sombra onde 
as velhotas do bairro agora se encontram para dois dedos de 
conversa semanal.

In a little sleepy niche a new living room emerges. An old 
steel bed converted into a sofa, ladders transformed into 
benches... a little garden in the shade where the old ladies 
now meet for their weekly catch up! 

 
embaixadores : JFSM  ||  09 março > julho 2013 

Todos os dias se encontram em frente da mercearia da D. 
Manuela para a actualização das novidades... antes faziam das 
bilhas de gás uns belos assentos, agora, desfrutam dos novos 
bancos e canteiros entre os frescos legumes e fruta 
espandindo a mercearia para a R. de S. Pedro.  

They meet everyday on the same spot, in front of D. Manuela’s 
grocery shop, for a daily update on the local news... if once 
they used to convert the gas containers into seats, now the 
make the most of the new benches and planters that have been 
placed amongst the fresh vegetables and fruit expanding the 

grocery shop onto the R. de S. Pedro. 

embaixadores : D. Manuela & vizinhança ||  09 março > outubro 2013 

Uma longa mesa ...ratada. Bancos, cadeiras, mesas mais pequenas, 
jogos, canteiros ... tudo se encaixa como se fosse um puzzle em 
formato gigante. Uns aproveitam para ler o jornal enquanto os outros 
petiscam animadamente no canto oposto ao som do ritmo da bola de 
ping-pong a bater sobre a mesa. O odor das ervas aromáticas atrai 
novas espécies que vêm pela primeira vez habitar este belo largo há 
muito esquecido.

A long dented table. Benches, chairs, small tables, games, 
planters... all comes together as if it were a giant puzzle. Some 
read the paper whilst others, at the other end, enjoy some delicious 
snacks whilst listing to the steady rhythm of the ping-pong ball 
hitting the table. The smells coming from the herbs gardens attract 
new species that for the first time decide to inhabit this beautiful 
square that had long been forgotten.

embaixadores :JFSE ||  09 março > outubro 2013

Novo puzzle gigante ocupa o espaço vazio do Chafariz de 
Dentro. Inicialmente encaixadas umas nas outras, mesas, 
bancos e canteiros começam a apropriar-se do Largo, dando 
nova vida e cor a um espaço por vezes apenas de passagem. 

A new giant puzzle takes over Chafariz de Dentro’s void. 
Inicially put together one next to the other... tables, 
benches and planters start to inhabit the square bringing  
life and colour to a space that is often no more then a 
passageway. 

embaixadores : JSFM & JFSE ||  09 março > outubro 2013 

Alternadas com a estrutura ortogonal de madeira, as 
bicicletas estacionadas em frente da esquadra da polícia, 
testam a sua sorte. 

Alternating with the orthogonal wooden structure, the bikes 
parked in front of the police station test their luck.

embaixadores : PSP ||  09 março > outubro 2013
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atelier urban nomads

atelier@atelierurbannomads.org
www.atelierurbannomads.org

| 9 março | 
| inauguração |

15h > 15h45 : Trio de Jazz 
                    -Alexandre Andrade Trio-
Tendo como inspiração os trios formados por Chet Baker nos 
anos 80, o Trio Alexandre Andrade toca os standards de jazz 
do cancioneiro popular americano num modo mais acústico e 
intimísta, incluíndo também algumas composições originais.

: Alexandre Andrade Trio :
|| Alexandre Andrade : trompete | Daniel Neto : guitarra | André Ferreira : contrabaixo 
||

15h30 > 16h30 : [ as 4 linhas ]

No intersectar das quatro linhas, a mistura das diferentes 
cores irá revelar alguns dos passos intermédios do 
projecto. Como foram os 25 espaços escolhidos e quem ajudou 
a recheá-los das várias surpresas que nos reservam em cada 
uma das paragens dos roteiros? Vem descobrir alguns dos 
registos retratados pelas crianças que participaram no 
projecto em algumas das muitas paragens d’a linha. 

: Ponto de Partida > Beco do Garcês :

Entre passos. Pelos ares. Quase sem darmos conta estamos 
rodeados de criaturas que coabitam os espaços em Alfama que 
nos são familiares. Aparentemente invisíveis, minúsculas.... 
irão apropriar-se da parede sul do Panteão numa 
curta-metragem animalesca. 

: filme realizado por Bruno Malusa, 2min em loop :

01

16

22h00 > 24h00 : DJ Ordinário

E para desacelerar, ao cair da noite, Ruben Pita aka DJ 
Ordinário irá passar alguns sons do Projecto Ordinário.

: Ruben Pita aka DJ Ordinário :

23A Vida não é um problema para ser resolvido, mas um mistério 
para ser vivido.
Esta é a estória de uma Busca, sem querer chegar à Meta.
Este Naufrágio é inspirado na Arte do Clown Contemporâneo 
e Burlesco.

: performance de Leo Lobo :

17h > 17h45 : Balada do Absurdo

10

19h30 > 21h30 : 
      -A Batalha do Modesto Camelo 
A Batalha do Modesto Camelo Amarelo é um coletivo de quatro 
músicos, diferentes vivências e muitas experiências que 
apresentam uma performance musical embebida de tradições 
sonoras do Mundo. 

: Batalha do Modesto Camelo Amarelo :
|| No Bandolim : Miguel Batalha | Na Percussão : Leo Modesto | No Acordeão : Vicente Camelo 
| No Trompete : Manu Amarelo ||

23

19h > 20h : A Peste

0412

11h30 > 12h30 : Transplantas?

Sessão de plantação e transplantação de sementes e plantas 
semeadas por vários participantes ao longo do projecto. 
Cultivo de variedades Primaveris para activar os novos 
espaços verdes d’Alfama.

: sessão em colaboração com Margarida Mateus & ATLA :

13h > 14h30 : Piquenique no 

Para juntos celebrarmos um dos ‘novos’ espaços de convívio 
do bairro,  iremos reunir, no Largo do Chafariz de Dentro, 
os que quiserem partilhar iguarias tradicionais, petiscos e 
outros tais num festivo repasto gastronómico.
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