
Durante uma semana, de 26 de outubro e 3 de
novembro, a LisbonWeek toma coma do bairro

cia Ajuda e transforma o em palco privilegiado de

exposições, visitas guiadas, jestas e workshop.s.

por Rita Caetano

Entre 26 de outubro e 3 de

novembro, a Ajuda será o

centro de Lisboa e a explica-
ção é simples: depois de, nas
últimas duas edições, ter es-
colhido Alvalade e o Lumiar,
é neste bairro típico que a
LisbonWeek assenta arraiais.
O objetivo é o mesmo das ou-
tras edições: descentralizar a

cultura na cidade e dar a co-
nhecer um lado da Ajuda que
talvez nem os próprios mora-
dores conheçam.
A quinta LisbonWeek abre
com uma festa barroca, no Jar-
dim Botânico da Ajuda. Está
marcada para as 1 5 horas e

quem tem presença assegu-
rada é o Marquês de Pombal
e a sua segunda mulher, D.
Leonor Daun, bem como ou-
tras figuras da corte da altura.

Daquela época, é também a
música que se vai ouvir e os

jogos que se vão poder jogar.
Este será o pontapé de saída

para uma semana feita de ex-

posições, festas, worhshops e
visitas guiadas, e muitos de-
les vão abrir portas de sítios
normalmente fechados aos
olhares públicos Muitas das
iniciativas são gratuitas. De
seguida, veja o que não pode
mesmo perder!



Visitas eu :uas
Ao todo serão dez as visitas
guiadas pela Ajuda. Quem
quiser conhecer melhor
o bairro não pode perder (nos
dias 26, 27 e 30 de outubro
e 2 e 3 de novembro) Ajuda
- Histórias do Bairro, dos
Reis e do Povo", que mostra,
entre outras coisas, porque
este bairro saiu incólume do
terramoto de 1755; A Ajuda
dos Miradouros e dos Moinhos*
revela os pontos mais altos do
bairro nos mesmo dias.
Se preferir aprender mais
sobre o Jardim Botânico*,
que conta já com 250 anos
e foi o primeiro do género em
Portugal, tem também uma
visita especial nos mesmos
dias da anterior e aos quais
se acrescenta o dia 1 de
novembro. Palácio da Ajuda
- O Palácio Desconhecido*,
tal como o nome indica, vai
dar acesso a alas do palácio
geralmente fechadas ao
público nos mesmos dias das
visitas anteriores.
A GNR também vai abrir o seu
quartel, no dia 31 de outubro,
e o mesmo acontece com a
Biblioteca da Ajuda*, uma
das mais antigas de Portugal,
que vai expor um acervo
documental que costuma estar
longe da vista dos utilizadores.
Monsanto também será palco
de duas visitas guiadas:
uma é inspirada na prática
japonesa de Shinrin-Yoku*
(1 de novembro), na qual se
desenvolve a atenção plena e a

ligação sensorial e consciente
com a Natureza e será guiada
por Maria do Carmo Stilwell;
a outra visa despertar os cinco
sentidos dos participantes
(2 e 3 de novembro).
*custam 7€ (a partir dos
12 anos).

txposções
O LisbonWeek conta com cinco
mostras na sua programação,
das quais destacamos
A Minha Ajuda, 0 Guardador
de Livros e Valentim Quaresma
- Apocalipse. A primeira é um
estendal com fotografias tiradas
pelos próprios moradores da
Ajuda e partilhadas através
das redes sociais e está

patente no pátio da Junta de
Freguesia. A segunda, de 28
de outubro a 21 de novembro,
é uma instalação imersiva e de
interatividade involuntária com
o espectador, na Biblioteca Real
do Palácio Nacional da Ajuda,
que parte de textos de autores
clássicos, faz sobre eles uma
escolha curatorial, entrega-os à

aleatoriedade de um algoritmo
de inteligência artificial e revela
a 'nova literatura' que dai resulta
em formato digital. A terceira,
de esculturas, também está

patente no Palácio da Ajuda
e é o resultado de uma
residência artística do próprio
Valentim Quaresma (fica
patente até 31 de dezembro).
Passemos para a arte urbana.
No Bairro 2 de Maio, as paredes
dos edifícios terão uma

instalação que revela quem são

os moradores das diferentes
zonas da Ajuda através
de uma série de retratos do

fotojornalista José Sarmento
Matos. Com esta exposição
ao ar livre, o Inside Out Project
quer alertar para o facto
de a arte contribuir para
um mundo melhor.

VVO'XSXCS
No atelier Constânciazul,
é possível aprender a pintar
azulejos a 29 e 30 de outubro;
nos mesmos dias, um grupo de
alunos de Design de Moda da
Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa, uma
distinta 'moradora' do bairro,
vai ensinar a reciclar peças
de ganga numa altura em que
tanto se fala da necessidade de

a moda ser sustentável. No dia
31 de outubro, será Fernanda
Lamelas a dar um workshop
de desenho. Saiba ainda que
a artista foi convidada para
produzir um lenço de seda
inspirado na Ajuda, no âmbito
da LisbonWeek.

N/úsicaeeveiros
No que à música diz respeito,
está agendado um recital
de órgão de tubos com temas
de filmes, como Síar Wars,
Interstellar, 2001, Blade Runner
ou Senhor dos Anéis.
O concerto terá lugar na
Igreja da Boa-Hora, no dia 31

de outubro, e fica a cargo do
músico Cláudio de Pina.
No mesmo dia, o Jardim
Botânico da Ajuda recebe uma
festa de Halloween (15€, dos
4 aos 11 anos; 20€, a partir
dos 12 anos), que integra um
concurso de abóboras, o jogo
Em Busca das Plantas das
Bruxas, um buffet temático no
restaurante Estufa Real, um
espetáculo pelo GTI Animarte,
um concurso de máscaras e
uma queimada galega.
0 teatro também não poderia
faltar na LisbonWeek.
O Que Vêem as Nuvens é um
espetáculo/instalação que põe
o público a participar e a definir
com atores e autores o que
será apresentado no futuro.
Estará em cena nos dias 2 e 3
de novembro (3€, até aos 18

anos; 7€, a partir dos 18 anos).
O encerramento, no dia 3 de

novembro, será no topo do

Hospital Militar, ao som de
música eletrónica; o objetivo é
ver o pôr do sol, deslumbrar-se
com a vista e brindar à Ajuda.

A sala de
jantar do Palácio

Nacional da Ajuda
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instalação imersiva
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