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Sobre o projecto “[Lisboa é POESIA] – Lisboa__Lx” 

 

 

Entrevista de PATRÍCIA CREADO a 

 

 

 

 

 

 

 

Como é que define o conceito de cultura? 

─ A palavra «cultura» tal como a palavra «arte» têm vindo a ser 

usurpadas pelas outras áreas não culturais e do entretenimento e, até 

têm sido alteradas e em seus respectivos conceitos. De qualquer forma e 

mesmo que os conceitos e em seus significados tenham vindo a ser 

alterados e porque assentes prioritariamente em regras resultantes da 

racionalidade ou linear exterioridade enquanto sobrevivência ou 

practicidade da vida, há para além disso, algo muito mais forte e que está 

presente no ser humano através do pensamento e que é onde a Cultura 

e as Artes se movem e que dizem respeito à valorização interior ou 

enriquecimento humano e que por sua vez se manifestam através da 

ética e da estética. E por isso cultura só existe com arte e assim como 

educação só existirá com cultura. 
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Como surgiu a ideia de fundar este projecto? 

─ Este projecto e tal como todos os meus projectos não sou eu que me 

lembro que tenho de fazer isto e pronto, vá de avançar, é um pouco o 

seu inverso, ou seja, inconscientemente a ideia vai tomando forma, às 

vezes pode levar 15 anos (como é o caso de um dos meus projectos, o 

CORPOtraçoCORPO) e há um momento que decido, mas sempre sem 

qualquer modelo ou estereótipo que eu tenha visto e tomado como 

exemplo, não, a ideia surge e toma o seu devido lugar sem qualquer 

predefinição tanto à priori como à posteriori. E é o próprio projecto que se 

autonomiza e vai criar um percurso muito próprio. E relativamente a 

[Lisboa é POESIA], existia aqui uma ideia que sempre me preocupou 

imenso, em ideia essa que eu precisava de a desenvolver e de a 

transmitir e dar a conhecer, e que se apresenta sobre dois aspectos: 

primeiro, o sentir a falha de não se valorizar dignamente e com rigor e 

profundidade todo um património histórico, cultural e vivencial para com 

as artes e os seus artistas; e segundo, tem a ver com a forma como eu 

sempre lidei com a fotografia ou como fotografava, pintava, escrevia ou 

desenhava. E o que acontece quando fotografava ou desenhava, era que 

me deixava levar completamente pelo momento, e a “coisa” a fotografar 

ou a desenhar, era como se (um desenho feito ou) uma fotografia tirada, 

de um poema se tratasse. Ou seja, desprendia-me completamente de 

qualquer exterioridade ou ideia sobre como fotografar ou desenhar e 

acabava por entrar numa outra comunicação ou dimensão e que agora 

considero que de Poesia se tratava, e porque nesses momentos não sou 

eu que procuro o objecto a fotografar, mas são as coisas e as pessoas 

que estando em meu redor, me tocam profundamente e me levam a 

fotografar e a captar situações ímpares e inigualáveis, e isso para mim é 

Poesia.  

E sobre os “passeios poético-fotográficos”, designação que criei para 

comunicar ou tentar transmitir essa realidade do inverter de papéis que 

está em cada um nós, apresento-os assim: 
► Os Passeios Poético-Fotográficos pretendem salientar no que diz respeito à 

Fotografia enquanto poética ou contemplação estética no entendimento para com tudo 

o que nos rodeia, ou seja, na utilização da sensibilidade que existe em cada um de nós 

por fruição de um momento particularmente único e em seu recíproco olhar, que por 

sua vez, se nos capta por durar. 

Sobre os «passeios poético-literários» tento salientar a importância de 

um pensamento artístico-filosófico que sempre esteve presente na obra e 

em seus autores, e em que afirmo o seguinte: 
►Os Passeios Poético-Literários pretendem valorizar a envolvência literária que esta zona 

histórica faz questão de nos presentear com inigualável primazia através de uma marcante 

vivência estética  deixada ao longo dos tempos pelos seus escritores, pintores, actores, poetas e 

artistas. 
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Qual o motivo para escolher o Bairro-Alto Chiado como 

protagonista de passeios culturais? 

─ Como seria de esperar e por viver no Chiado, é um pouco ao contrário, 

não fui eu que escolhi o Chiado, mas sim o Chiado que me escolheu a 

mim. 

 

 

 

Considera o Bairro Alto como um bairro cultural por si só? 

─ O que o Bairro Alto tem é um bairro que vai fazer para o ano, 500 anos 

e que tem uma dimensão humana no relacionamento urbano enquanto 

espaço sócio-cultural e o Chiado tem a outra dimensão mais histórico-

cultural através dos seus Teatros, Monumentos, Igrejas e História, a 

veicular assim outros tempos que não podem prescindir da escala 

humana assente nos bairros que o circundam como a Bica e o Bairro 

Alto, demonstrando-nos pois, que a cultura faz-se com todos e para 

todos os seres humanos e à sua devida e perfeita dimensão. 

 

 

 

 

Teve apoios para que pudesse financiar este projecto? Quais as 

entidades que apoiaram financeiramente e como estabeleceu 

contacto com essas mesmas entidades? 

─ Considero que um projecto destes não se define por ter de ser 

financiado ou não. É certo que terá de haver um investimento a nível de 

tempo para a sua concepção, organização, investigação e realização, e 

esse é o meu investimento. Mas o que este projecto precisa para existir é 

estar bem definido enquanto projecto e depois irá crescer a ter vida 

própria com as pessoas que o irão acompanhando. Os apoios que 

existem são as pessoas e as instituições que acreditam e estão a fazer a 

sua divulgação, em pessoas e instituições que igualmente têm apoiado 

todos os meus outros projectos. 

 

 

 

 



4 
 

 

Quais as actividades culturais que este projecto oferece aos 

participantes? 

─ Para já e como está definido no projecto e em sua respectiva 

informação on-line (http://lisboalxpoesia.wordpress.com/about/), os Passeios Culturais 

no Chiado [Lisboa é POESIA] são compostos por 2 tipos de passeios 

com os seguintes objectivos:   

►Os Passeios Poético-Literários pretendem valorizar a envolvência literária que esta zona histórica faz 

questão de nos presentear com inigualável primazia através de uma marcante vivência estética  deixada 

ao longo dos tempos pelos seus escritores, pintores, actores, poetas e artistas. 

 

► Os Passeios Poético-Fotográficos pretendem salientar no que diz respeito à Fotografia enquanto 

poética ou contemplação estética no entendimento para com tudo o que nos rodeia, ou seja, na utilização 

da sensibilidade que existe em cada um de nós por fruição de um momento particularmente único e em 

seu recíproco olhar, que por sua vez, se nos capta por durar.   

E quanto às temáticas estão definidos assim: 

► Os Passeios Poético-Literários que estamos neste momento a realizar têm as seguintes 

temáticas: Fernando Pessoa e Cafés Literários. As temáticas que se seguem, ainda em 

desenvolvimento: Teatros; Pintores e a Brasileira; Poetas da actualidade; Igrejas e 

Monumentos; Antigos Jornais e revistas; Hotéis antigos; Luís Vaz de Camões; Bocage … 

► Os Passeios Poético-Fotográficos variam consoante a época do ano e o tempo (se com 

chuva, frio, sol, calor ou nevoeiro) e assim como com o interesse tanto particular como de 

grupo, e em que serão salientadas as seguintes temáticas, como exemplo: Árvores; Árvores de 

Inverno …; Vistas sobre o Tejo; Jardins e miradouros; Fachadas, varandas e janelas; 

Perspectiva de ruas e praças; Elevadores e Eléctricos; Azulejos; Águas-furtadas; 

Lampiões; Esplanadas; Esculturas… 

Em ambos os passeios e dependendo da temática a ser apresentada e da dinâmica do grupo, 

poderá ocorrer ou não, a leitura de poemas. 

 

 
Como tem sido feita a divulgação dos passeios culturais? 
─ A divulgação tem sido feita através das redes sociais e respectivos 
meios de divulgação das instituições que apoiam o projecto, 
nomeadamente o Centro Nacional de Cultura com o seu site E-Cultura 
de divulgação cultural e o CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas 
Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. 

 
 

http://lisboalxpoesia.wordpress.com/about/
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A agenda da realização de passeios culturais tem estado sempre 
preenchida? Até durante a época de Inverno? 
─ Os passeios não acontecem esporadicamente, há uma disponibilidade 
de meios para que eles se façam todos os dias de quarta a domingo, 
duas vezes por dia, às 14h e às 18h, alternando ora poético-fotográfico 
ora poético-literário. E no Verão tal como aconteceu o ano passado, 
haverá mais um passeio poético-fotográfico ao entardecer para 
aproveitar a beleza do Chiado à noite. Embora estejam agendados para 
todos os dias, excepto segunda e terça-feira, há dias que se fazem 
passeios só com uma pessoa e outros dias que temos de agendar outros 
horários para ir ao encontro dos interesses dos participantes. 

 
 
 
Tem ideia de qual poderá ser a origem dos participantes, do próprio 
bairro, de Lisboa, de outras regiões do país ou do estrangeiro? 
─ Normalmente quem tem participado nestes passeios são sempre 
pessoas com interesses culturais e com apetência para um auto-
conhecimento e que estão ávidas a novas descobertas e em outras 
aprendizagens. A proveniência não é propriamente das pessoas do 
bairro, mas sim de quem vive noutras partes da cidade e fora de Lisboa, 
e também vindos do Brasil, Espanha e até da Dinamarca.  
 
 
 
Na sua grande maioria os participantes são de uma faixa etária 
jovem ou mais adulta? Famílias, grupos escolares e até 
estrangeiros têm participado? 
─ Tem havido muitos jovens, como adultos, famílias e grupos e sim até 
estrangeiros têm participado. 
 
 
 
Faz ideia de quais sejam as motivações dos participantes para 
participarem nos passeios culturais? 
─ Para grande admiração minha, as motivações para a participação nos 
passeios têm sido muitas e muito diferenciadas e até têm superado todas 
as minhas expectativas por tão enriquecedoras e surpreendentes. Mas 
existe um interesse que é comum, que é o da descoberta ou procura do 
novo em tudo que se possa olhar ou captar, tal como assim é e acontece 
quando à poesia e sentimento estamos versados. 
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Os participantes normalmente intervém nos passeios de forma 
activa, com questões, comentários? 
─ Exactamente, tenho conseguido que isso aconteça, aliás é esse um 
dos objectivos, a participação activa de quem adere aos passeios 
conhecendo-se ou não no momento. Um passeio nunca é igual ao 
anterior tanto no percurso como na dinâmica, as pessoas e em suas 
singularidades interagem como se tratasse de uma performance cultural. 
E tal como refere o texto de divulgação sobre os passeios é isso que se 
pretende. Normalmente não são colocadas questões, mas sim a 
participação torna-se como que dialogante e porque é permitido que haja 
um certo desprendimento de todo o tipo de preconceitos, e a 
preocupação primeira do grupo é o respeito e entendimento com a 
sensibilidade de cada um dos intervenientes. 

 

 

Tendo em conta a última década, como considera ter sido a 

evolução do panorama cultural no Bairro-Alto Chiado? (Evolui 

positivamente ou negativamente) – em equipamentos culturais? ; 

em diversidade de actividades desenvolvidas? ; em criatividade e 

inovação? ; na abrangência de públicos diversos? ; na educação e 

formação de públicos? 

─ A evolução do panorama cultural do Chiado e do Bairro Alto acontece 

normalmente como tinha mesmo que acontecer, é que não esqueçamos 

que esta zona foi uma zona onde esteve concentrada desde sempre 

muitas actividades ligadas à Cultura devido ao património arquitectónico 

aí existente tais como Teatros, Museus, Igrejas, Jornais, Hotéis, Cafés 

Literários numa escala humana em que o Bairro se torna uma presença 

para o Encontro e partilha de culturas diferentes à descoberta do sentido 

poético da vida e do enriquecimento interior. E só vai para o Chiado e 

para o Bairro Alto quem tem identificação com todos os parâmetros 

dessa escala humana que ali existe. E tudo isto porque são as pessoas 

que fazem os lugares e não são os lugares que fazem as pessoas. 

Essa ideia de “formar públicos” não gosto nada. Nestas áreas da Cultura, 

é um disparate querer “formar públicos”, aqui não existe isso de “formar 

públicos”, na Cultura são os públicos é que procuram ou vão ao encontro 

ou à descoberta de quem está a fazer Arte ou Cultura, e não o seu 

contrário. 
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Julga que a existência deste projecto no Bairro Alto tem ajudado a 

dinamizar a zona? 

─ É natural que sim, dá uma ideia mais forte do que é a poética no 

Chiado e toda a zona dos bairros circundantes, e durante este primeiro 

ano foi através das imagens que vou publicando on-line que tentei 

transmitir o que é afinal este projecto, mesmo para quem ainda não 

tenha participado nos passeios percebe de alguma forma todo o sentido 

do que eu tento comunicar. É que existe uma poética muito própria nesta 

zona de Lisboa e que se vai alastrando para o resto da cidade, mas é no 

Chiado que se inicia. 

 

 

 

Pensa que as actividades culturais são importantes para o Bairro 

Alto sobretudo (pela imagem do bairro; pelo dinamismo que cria no 

concelho; por colocar o bairro nos circuitos culturais, 

desenvolvendo a economia local; pelo incentivo à criação cultural; 

por incentivar o comércio e o turismo.)? 

─ Claro que são importantes, apesar de que quem idealiza um projecto 

destes não pense nisso no momento, simplesmente faz sem perceber 

muito bem porque é que faz, mas faz porque tem de fazer, é como o 

Fernando Pessoa, fez a sua obra, simplesmente porque era essa a sua 

razão de existir e pouco se importou com quem o rodeava e o pudesse 

criticar ou anular. A cultura é a base de tudo, no que diz respeito à vida e 

ao que é humano. A cultura é uma questão de alimento enquanto 

pensamento. A cultura é o alimento da vida para a dignidade humana. Há 

que fazer, com o que de melhor temos para dar. Há que fazer, 

simplesmente o que melhor sabemos fazer e sem preocupações se vai 

ser bem sucedido ou não. É uma espécie de Devir ou futuro que não 

obedece ao Dever, e tal como afirma Bento Espinosa na sua Ética em 

que não impõe o «devemos fazer» mas sim «de que é que somos 

capazes de fazer». A Ética de Espinosa é uma matéria da potência do  

Devir e não do Dever.  

 

 

 

 



8 
 

No futuro pensa implementar mais actividades culturais neste 

projecto? 

─ Sim, penso implementar mais actividades em [Lisboa é POESIA] e 

porque de certa forma, este projecto está associado a todos os meus 

outros projectos da imagem enquanto pensamento (ou imagem na arte) 

nestas três vertentes artísticas que domino: a  Poesia, a Pintura e 

Desenho e a Fotografia. E desde o início que as penso, mas só as penso 

ainda. A seu tempo virão ou surgirão os devidos acontecimentos, espero.  

 

 

Fez alguma viagem para o estrangeiro, para que países? Nessas 

viagens que fez trouxe alguma ideia para o projecto dos passeios 

culturais? Pensa realizar no futuro, alguma viagem com o intuito de 

dinamizar o projecto? 

─ Sim fiz várias viagens para Nova Iorque, Irlanda, Dinamarca, Reino 

Unido, Espanha… mas os passeios, nunca estiveram presentes. O que 

estava presente, sim, era essa ideia de olhar tudo em meu redor e 

fotografar mas tendo a Fotografia como poética, e isso é que era 

importante para mim, transmitir, o que sucedia comigo quando 

fotografava e o que ficava desses momentos que nada tinham a ver com 

a fotografia enquanto registo mas sim a Fotografia enquanto Arte ou 

enquanto poética. Considero que ainda há muito para se desenvolver 

nesta outra comunicação que as Artes e a Poesia nos conseguem dar e 

é aí que eu me posiciono e que procuro valorizar e dignificar o mais 

possível esta mesma comunicação e diálogo que urge para um futuro 

muito próximo. 

 

 

Nos passeios culturais que realiza por vezes convida artistas de 

diferentes áreas para intervir? 

─ Até aqui os passeios têm-se sido realizados só por mim e exactamente 

para transmitir a ideia do que é o projecto e a importância da cultura e do 

que é poético nesta zona da cidade de Lisboa, mas isso não quer dizer 

que dentro de um ano, possa vir a ter (de entre os dois que já tenho) 

outros colaboradores e muito mais há para fazer e que a seu tempo irei 

dar notícias, espero. 
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Em termos de promoção, o que tem sido feito para atrair/fidelizar 

clientes? 

─ Considero que nestas áreas da cultura e das artes essas formas de 

agir para com as pessoas que estão interessadas em participar, não 

funciona, isso é mais no turismo. Aqui nestas áreas da Cultura o que 

interessa é haver divulgação, divulgação o mais possível, e que 

felizmente a internet com os blogues e as redes sociais nos têm 

proporcionado, agora promoções, publicidades ou outras formas de 

mercantilizar a cultura não tem identificação possível com este projecto. 

 

 

 

Que balanço faz em relação à actividade desenvolvida no projecto, 

em 2012? 

─ O balanço foi muito positivo e estou imensamente grata a todos os 

participantes e amigos que têm apoiado, colaborado e divulgado este 

projecto e em especial agradeço aqui e agora à Patrícia Creado, uma 

jovem e promissora socióloga, por se lembrar desta sua tão cuidada e 

motivante entrevista que me acaba de fazer, e coincidindo com um ano 

após o início dos Passeios Culturais no Chiado «[Lisboa é POESIA] – 

Lisboa__Lx». Um grande, grande abraço. 

 

Lisboa, Janeiro 2013 

 


