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Foi há cerca de dois anos que nasceu
dentro da Faculdade de Belas-Artes o

desejo de mexer no largo que lhe fica

fronteiro, no Chiado. Alguém tinha
pedido sugestões para implementar
um projecto vencedor do Orçamento
Participativo (OP) no Miradouro de
Santa Catarina e a lâmpada acendeu-
se por cima das cabeças. "Se estamos

a ser contactados para tratar do largo
dos outros, porque não tratar do nos-

so que está aqui à frente? "
, relata Fer-

nando António Baptista Pereira,
actual presidente da faculdade.

Tentaram uma vez e não consegui-
ram. À segunda, contrariando o dita-

do, foi de vez: o projecto "O Largo das

Belas-Artes" venceu o OP de 2019
com 810 votos. A designação da pro-

posta não é coisa de somenos, pois a

intenção assumida pela candidatura
é precisamente que o Largo da Aca-
demia Nacional das Belas-Artes, nome
oficial, seja "um prolongamento da
faculdade para o exterior" e "uma
efectiva extensão da maior escola de
artes e design do país" .

Como consegui-lo? Em primeiro
lugar, esticando fisicamente a facul-
dade através de uma rampa de mobi-
lidade reduzida que ela ainda não
tem. Neste momento, as pessoas que
se deslocam em cadeiras de rodas não

conseguem entrar pela porta princi-
pal, que tem umas escadas.

Com a instalação da rampa, cria-se

a oportunidade de mexer em todo o

largo. "A mudança dos degraus vai
com certeza obrigar a uma ocupação
da via automóvel", diz Fernando
Baptista Pereira. O projecto contem-

pla o fim do tráfego na parte da rua
mais encostada ao edifício da facul-

dade, a ampliação do passeio central
e a homogeneização de todo o piso,
com "um desenho inovador, global
e integrado, que contribua para tor-
nar a calçada portuguesa, junto dos

jovens artistas, um domínio atraente
da criação contemporânea", lê-se na

proposta.
Por outro lado, dar mais destaque

ao busto do Visconde de Valmor (do
escultor Teixeira Lopes) e outra digni-
dade ao respiradouro do metro que

Baptista Pereira
diz que o projecto
pretende reduzir
o trânsito
automóvel
frente à fachada
da faculdade

ali se encontra também são objectivos
da faculdade.

E, já que ali existe uma faculdade

que forma artistas e designers, porque
não contar com eles nas mudanças
que se avizinham? "No período de

votação do OP houve uma grande
mobilização interna. Foi uma opera-
ção concertada entre alunos, profes-
sores, funcionários, ex-alunos", rela-
ta Odete Palaré, professora na facul-
dade. Até porque eles serão os mais
directos beneficiários do que ali se
venha a fazer. "Se aumentar o mobi-
liário urbano, este largo, que tem uma
história, um património imaterial
enraizado na cultura lisboeta, torna-
se um espaço de convívio muito
maior, para residentes e turistas", diz
Fernando Baptista Pereira.
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