
(Re)descobrir a Ajuda
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É um miradouro sobre a cidade, foi morada de reis e rainhas e polo fabril. É este bairro que,

durante nove dias, se dá a conhecer, numa série de visitas guiadas e também com exposições

Pedro Sequeira é historiador, mas não é

>só
por causa da sua profissão que

conhece os cantos e recantos da Ajuda.
"A minha família é deste bairro, venho
com frequência. Gosto de percorrer as

ruas e travessas", vai contando, enquanto
caminha em direção à Igreja da Memória.
O monumento nacional, onde estão os restos
mortais do Marquês de Pombal, ê um dos edifícios

que vão estar abertos durante a 5 a edição da Lisbon
Week, que começa neste sábado, 26. Ajuda - His-
tórias do Bairro, dos Reis e do Povo, conduzida pelo
historiador, é uma das dez visitas culturais que
integram o programa, a par de outras atividades,
como workshops, um recital de órgão de tubos,

a Festa Barroca (que inaugura a Lisbon Week) e

exposições, como a instalação imersiva O Guarda-
dor de í.iiiros, de Gonçalo Santana, construída

a partir de textos de autores clássicos, presentes
na Biblioteca Nacional da Ajuda. Tudo desenvolvi-
do com um único objetivo: (re)descobrir o bairro da

Ajuda. "É uma zona tão próxima de Belém, por
onde turistas e lisboetas passeiam, mas que está

muito esquecida. São poucos os que chegam até

aqui", diz Xana Nunes, fundadora desta plataforma
cultural que, desde 2012, promove a descoberta dos

bairros de Lisboa, fora do centro histórico. Em
cerca de duas semanas, Xana Nunes percorreu o

bairro de uma ponta a outra, falou com as pessoas,
descobriu o comércio tradicional e novos projetos
que por aqui nasceram. É o caso da mercearia Erva

Príncipe, onde a comida e a arte convivem lado

a lado. O lugar (bastante simpático, diga-se),
no Largo da Paz, faz parte do guia de restaurantes,
cafés, lojas e mercados que será distribuído durante
a iniciativa. Uma boa forma de explorar a Ajuda
e ouvir as histórias de quem aqui vive e trabalha.

"Durante anos realizei eventos de moda em
locais lindíssimos, mas que estavam fechados

ao grande público. Acho que fazia todo o sentido
mostrá-los", diz Xana Nunes. À semelhança das

outras edições, é isso que vai acontecer quando se

subir à Torre do Lanternim da Igreja da Memória,
se conhecer os bastidores dos jantares oficiais

no Palácio Nacional da Ajuda ou quando, pela voz
da sua diretora Ana Luísa Soares, forem revelados

os segredos escondidos do Jardim Botânico
(o primeiro do género em Portugal). Nos bairros

por onde a Lisbon Week tem passado, deixou-se

uma marca para memória futura. Nesta edição,
as empenas dos prédios do bairro 2 de Maio
servem de suporte a uma instalação, integrada no
Inside Out Project, na qual se mostram caras de
moradores da Ajuda, num trabalho do fotógrafo
documental José Sarmento Matos. Enquanto durar,
fará parte do encanto desta colina lisboeta. I'ls.l.f.
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