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A caminho
da Expo: um
bairro inteiro
que quer criar

Beato e Manila. Foi a zona esquecida da cidade

quando da reabilitação do Oriente com a Expo.
Vinte anos depois, há uma dinâmica que já faz mexer.
Estrangeiros e portugueses olham para as duas fre-

guesias como a oportunidade para viver e trabalhar

MIGUEL MARUJO

De bicicleta, numa/oodtrippelaEuro-
pa, Arme e Antoine Legrand começa-
ram por se maravilhar pelo Alentejo,
onde pensaram lançar âncora, mas
chegados a Lisboa enamoraram-se de
tal modo que deixaram o sonho de vi-
ver nas terras da planície para um dia.

Quando procuravam móveis para a
casa que encontraram na Graça, foram
parar a uma loja no Beato de móveis
vintage, num enorme armazém como
tantos outros na zona. "E assim desco-
brimos este bairro", explica em portu-
guês Arme ao DN.

É um bairro "com todo o potencial",
diz, antecipando a escolha que ela e o
marido fizeram por uma pequena casa
que será um restaurante familiar, a
inaugurar no outono, junto ao Largo
do Olival. O largo sossegado de coreto a
um canto é um parque de estaciona-
mento, onde os carros parados não per-
turbam a calma do lugar, com mesas
para jogar às cartas e sem ninguém na-
quela tarde de dia de semana, casas de
piso térreo ou de um ou dois andares,
não mais, um apartamento de janelas
de acrílico branco que denuncia a rea-
bilitação recente e que está à venda, e
outro edifício de esquina a cair.

Passam poucos ali, encostados que
estamos à Rua do Grilo, à Calçada Du-
que de Lafões e à Alameda do Beato,
mas jáhá cartazes imobiliários nesta

Lisboa que agora, 20 anos depois da Ex-
po'9B, deixou de ser apenas uma terra
de passagem entre o centro da cidade e
o Parque das Nações. Beato e Marvila fi-
caram a ver o progresso nascer pare-
des-meias com estas duas freguesias,
que começam por fim a mexer. Sem

medo da gentrificação, o palavrão para
estes tempos.

"É um bairro ótimo, parece Brook-
lyn", compara Arme Legrand, "com as

cervejas artesanais, as galerias de arte.
Aqui há garagens, armazéns, um bairro
inteiro que quer criar", entusiasma-se
Arme. "E eu tenho um milhão de ideias",
antecipa.

Ideias de sobra têm também os res-
ponsáveis do Hub Criativo do Beato
(HCB) para uma área de 35 mil metros
quadrados e 20 edifícios. Miguel Fon-
tes, diretor executivo da Startup Lisboa,
a quem a Câmara de Lisboa entregou a
gestão do projeto.

Se "Lisboa está no mapa", como diz
ao DN, "obriga Lisboa a mexer-se",
apostando numa zona da capital que
começou a "ganhar outra dinâmica".
"De Santa Apolónia à Expo" - como tan-
tos ainda dizem hoje referindo-se ao
Parque das Nações - "era a zona que fal-
tava desenvolver e consolidar". Por isto,
"a localização do Hub não foi inocente",
admite Miguel Fontes.

No espaço por agora quase vazio, há

obras de saneamento a arrancar e em-
presas que já começaram a anunciar a
sua instalação na antiga Manutenção
Militar - era ali que se fazia o pão, as
massas e as bolachas para os militares
portugueses. Miguel Fontes chama-lhes
parceiros e puxa dos nomes com satis-
fação: haverá a Factoryßerlin, o hubdi-
gital da Mercedes, a Super Bock, a Web
Summit ou a Startup Lisboa. São "enti-
dades-âncora", imanes que podem
atrair outras nos eixos definidos para o
HCB: empreendedorismo, indústrias
criativas e mundo corporativo. E have-
rá ali um museu, na antiga fábrica da
moagem, para perpetuar a memória do

lugar.

Até ao final de 2019, Miguel Fontes
conta ter "os primeiros ocupantes a abrir
portas", num espaço que se foi mostran-
do à cidade com eventos, como a mais
recente exposição do World Press Photo.

O responsável recusa que o projeto
seja um objeto estranho ao bairro, a esta
zona de Lisboa. Mas reconhece que "já
havia uma dinâmica própria no Beato e

em Marvila". O HCB "é um ponto de par-
tida e de chegada", conta, recordando a
reunião que mantiveram com comer-
ciantes e líderes da comunidade para
lhes explicar o que será o Hub e para os
ouvir. "O desafio é controlar os efeitos
mais perniciosos, como a gentrificação."

Arme Legrand duvida que venha a ser
um bairro tão atingido como outras zo-
nas da cidade. "É uma zona de trabalho
e industrial, não é uma zona turística",
nota, eventualmente procurada por
quem se interessa por arte urbana. Eles

próprios na sua Maison Legrand, em-
presa de eventos, que pretendem que
funcione como um laboratório, preten-
dem "trazer os locais". "Não procuramos



Arme Legrand
e o marido,
Antoine, querem
fazer do restau-
rante a inaugu-
rar no Beato
uma "casa fami-
liar". "Somos
uma família,
também com
quem trabalha-
mos", diz

Miguel Fontes
espera que o

espaço do Hub
Criativo do
Beato "venha a
tornar- se um
ponto de refe-
rência, para
usufruírem
do espaço,
com serviços,
lazer e cultura



Nuno Gomes e
Bruno Ribeiro
decidiram apos-
tar num negócio
numa zona com
pouca oferta. Os
clientes criam
laços, antes de
irem de férias
despedem-se e
trazem-lhes
coisas da terra

os turistas, se vierem muito bem. Mas
queremos trazer quem vive e trabalha
em Lisboa", para se sentarem na sua co-
zinha em volta da mesa.

É de vizinhos que se faz também a
clientela do Bistrô Lisboa, cafetaria e

loungecomo se apresenta o estabeleci-
mento na Rua Fernando Farinha, numa
urbanização de prédios incaracterísticos
de construção recente, onde sobressai o
elétrico amarelo que marca a Lisboa que
os turistas procuram. Sem quererem fa-
zer um simples "café do Nuno e do Bru-
no", o Bistrô nasceu com vontade de ser
diferente. Bruno é desta zona de Marvi-
la, o Vale Formoso, e depois de saber da
disponibilidade do espaço desafiou Nu-
no Gomes (trabalhavam os dois numa
empresa da restauração) para fazer de
outro modo, onde a oferta é limitada.
"Manter o tradicional mas atualizado" -
e desde há dois anos e meio assim fazem.
À oportunidade de negócio, estudaram
os clientes e o que pediam para apostar
em alimentação saudável, sumos, sala-
das. Há bolachas e chás e um parque in-
fantil ao lado, muito procurado.

Em conversa com o DN notam que já
há "muita procura imobiliária" e "pouca
oferta". "Se souberem de alguém que
venda", ou "arrende", pergunta quem
passa, também estrangeiros. Ao longe,
no fundo da rua, veem-se os silos de ce-

reais do Beato, o azul do Tejo a espreitar.
Numa zona "muito parada, envelhe-

cida e decadente", que foi perdendo atra-
tividade, a sua precariedade "trouxe este

tipo de usos" de gente a apostar em ne-
gócios e espaços diferentes, avalia Mi-
guel Fontes. "O início desta dinâmica es-
teve muito cruzada com esta indefini-
ção." Agora, é tempo de outra definição:
o Beato e Marvila não são mais meras
passagens a caminho do Oriente.

VINTE ANOS DEPOIS
Obras no Pavilhão
de Portugal
> 0 Pavilhão de PortugaL, que
acolheu a representação por-
tuguesa na Expo'9B e hoje

pertence à Universidade de

Lisboa, vai ser reabilitado para
receber um centro de congres-
sos e de exposições e outro de

receção de visitantes interna-
cionais, segundo a resolução
do Conselho de Ministros, de

ontem, que autorizou as obras.

9,3
> milhões de euros
A requaLificação do Pavilhão de

PortugaL vai decorrer de 2019
a 2021, num investimento de

9,3 miLhões de euros, mais IVA.

56,4%
> de receitas próprias
Encargos de obras são suporta-
dos pela Universidade de

Lisboa, 43,4% de receitas gerais
e 56,4% de receitas próprias.

O regresso
dos Olharapos
> A Associação de Turismo de

Lisboa vai comemorar os 20
anos da Expo'9B, em Lisboa,

com um espetácuLo muLtimédia

no Pavilhão de Portugal e o re-

gresso dos Olharapos, de 25 de

maio a 2 de junho. A demonstra-

ção "vai homenagear a água
através de um espetáculo enri-

quecido com fontes e um ecrã
de água", na paLa do pavilhão.

Freguesia nova,
problemas antigos
> Criada de raiz, cosmopolita e

cara, a freguesia do Parque das

Nações tem falta de serviços
básicos como escolas e um
centro de saúde, e já houve
uma altura em que até o espa-
ço público estava abandonado.



Vinte anos depois da Expo, a

mais nova freguesia da cidade
continua a debater-se com pro-
blemas antigos.

9637451
> de visitantes
A Expo'9B foi visitada por
9 637 451 pessoas. Só no últi-
mo dia da exposição, visitaram
o recinto 200 mil.


