CASO DE ESTUDO

Tema de Capa

O metropolitano

de Lisboa

Estação das Olaias

Sua excelência o Presidente da República,
em cerimónia solene realizada em 24 de Julho de 1996 no Palácio de Belém, agraciou o
Metropolitano de Lisboa com o título de
Membro Honorário da Ordem do Infante D.
Henrique "por serviços prestados à cultura".
Referiu sua excelência "a atenção dada à
componente humana por uma empresa,
neste campo pioneira, que soube e bem, desenvolver uma actividade no campo económico e tecnológico, sem desprezar as preocupações culturais e os critérios estéticos das
áreas subterrâneas onde quase toda a sua actividade se desenvolve para um vasto público. Deve ainda salientar-se que esta acção incluiu um vasto intercâmbio artístico com
outros países, que é muito prestigiante para

8

Portugal e para os artistas portugueses" (sic).
O ano de 96 foi fértil em realizações. O investimento a custos técnicos (i. e. a preços contratados com base em concursos públicos internacionais) foi da ordem dos 100 milhões de
contos. Cerca de um terço foi investido na Linha do Oriente, compromisso assumido pela
empresa e que viria a permitir o acesso dos visitantes à Expo’ 98 ano e meio depois. Foram
ainda canalizados para Portugal e aplicados
nas obras da rede, 53 milhões de contos dos
fundos FEDER e EFTA (à taxa zero)e assumidos contratos de financiamento a longo prazo e taxas preferenciais com o Banco Europeu
de Investimentos o que permitiu às obras
avançarem a um ritmo impressionante.
Colossal e delicada obra de engenharia e ar-

quitectura, utilizando tecnologias de ponta
sem as quais, poucos anos antes, teria sido
impensável e impossível a sua realização,
consagrados arquitectos e artistas plásticos
conceberam e projectaram amplas e muito
belas estações.
Mereceu Portugal a escolha para albergar a
IIIª Conferência Bianual internacional JUNCTION 96 dedicada ao tema Arte Pública e sobre a "Arte e os Transportes Públicos" que o
Metropolitano de Lisboa (ML) organizou e
que contou com a presença de mais de 200 individualidades dos cinco continentes.
O ML ganhou o Prémio de Design para a
Indústria 1996 e organizou a Exposição Metro – A arte que Lisboa ainda não viu, sobre
o intercâmbio artístico com outros Metro-
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Figura 2
Figura 2 – Estação do Campo Grande.
Figura 3 – Estação do Largo do Rato.

Figura 3

politanos do mundo.
Na continuidade de uma política de divulgação e intercâmbio dos valores contemporâneos dos artistas portugueses, iniciada
logo a seguir à EUROPÁLIA 91 e nela inspirada (painel de Júlio Pomar sobre
Fernando Pessoa – tema do Pavilhão de
Portugal – mais tarde oferecido ao Metro
de Bruxelas) foram inauguradas nos metropolitanos de cidades de outros países com
elevada importância cultural, obras de arte
oferecidas pelo ML, em algumas delas com
a presença de suas excelências o Presidente
da República e o primeiro-ministro.
A engenharia, a arquitectura e as artes plásticas presidiram sempre à concepção e construção da rede do ML. Embora o ML seja
uma escola de engenharia, é das duas últimas que nos devemos ocupar como tema
deste artigo.
Inaugurada em 1959, a rede dispunha de
uma só linha com 11 estações e uma extensão
de 6,5 quilómetros. Dos Restauradores à Rotunda, com uma penalizadora bifurcação em
"Y" a rede seguia em dois ramos para Entrecampos e para Sete Rios. Foram muito difíceis os primeiros estudos e arranque dos trabalhos. Corajosa e firme determinação dos
que o dirigiram, conceberam e realizaram
contra a opinião dos muitos que nele não
acreditaram e, até, combatiam, forçada e
grande contenção de custos, obrigando a estações para apenas duas carruagens, embora
projectadas para quatro, nem assim se colocou a arte em segundo plano.
Cabe aqui uma referência aos arquitectos Pedro Falcão e Cunha e Keil do Amaral e à Pintora Maria Keil, criadora de maravilhosos
painéis que trouxeram vida e alegria às estações, contribuindo também para o prestígio e

impulso à azulejaria portuguesa.
O metropolitano "deu no goto" dos lisboetas
que o perfilharam e adoptaram como modo
preferencial de transporte público, rápido,
fiável, seguro e económico.
Mais tarde, a desconexão da Rotunda e os
sucessivos planos de expansão, conduziram
a uma rede com quatro linhas independentes, três parques de manutenção e oficinas,
40 estações e 28 quilómetros de rede, tendo
sido renovadas e ampliadas as estações antigas e construídas importantes interfaces
com todos os restantes modos de transporte
(comboios, autocarros, eléctricos, táxis e barcos de travessia do Tejo). Também todas as
linhas se correspondem entre si directamente. O ML transporta anualmente 150 milhões
de passageiros.
Sendo certo que se trata de um modo de
transporte que demanda mobilização de
verbas importantes, também é verdade que
o metropolitano é despoluente e não só não
interfere como facilita o tráfego à superfície.
É nossa opinião que deve ser ampliado seguindo o "contínuo urbano".
Assim estão em curso ampliações para Odivelas, Falagueira, Telheiras, Santa Apolónia
e São Sebastião (da Alameda) que se espera
estejam concluídas dentro de três anos. Com
essas ampliações, escalonadas para 2002,
2003, 2004 e 2005, a rede ficará com 52 estações e 39 quilómetros de via dupla. Sua excelência o ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação incumbiu recentemente
o ML e a Carris de desenvolverem em conjunto um projecto de Metro Ligeiro de Superfície abrangendo os Concelhos de Lisboa,
Oeiras, Amadora, Odivelas e Loures.
A importância do ML na arquitectura e artes
plásticas pode medir-se pela dimensão e noto-

riedade dos nomes dos arquitectos e artistas
plásticos que conceberam as estações da rede.
A nomes como Vieira da Silva, Cargaleiro, Sá
Nogueira e Eduardo Nery, contratados na segunda metade dos anos 80, criando nova
abertura e maiores volumetrias e generosidade de verbas a atribuir às artes plásticas, seguiram-se outros que também conceberam obra
que perdurará num museu vivo, contribuindo para a divulgação da cultura portuguesa.
Nos anos 90 foi implementada maior intervenção dos arquitectos e artistas plásticos,
(estações duplas de correspondência e interfaces), não só criando equipas pluridisciplinares que, desde o primeiro momento, "pensaram" as novas estações, como ainda
abrindo o leque a outros materiais, como a
pedra e a outras artes, como a escultura. A rede do ML que tinha crescido muito lentamente, estando mesmo 16 anos sem ampliações, duplicou em sete anos.
Sendo obrigatória a utilização de materiais
nobres, incombustíveis, resistentes e laváveis, não foi muito grande, em termos relativos, o aumento de custos derivados das
intervenções plásticas. Mas é muito importante o valor acrescentado para a arte e para
os nossos clientes.
O ML é a "placa giratória" dos transportes na
cidade e na região de Lisboa.
Verdadeiro museu público dentro do coração
da cidade, polinizando e semeando um lampejo de cultura, mesmo para o passageiro mais
apressado, concebido e construído com amor,
as estações do metro merecem ser usufruídas
e visitadas com respeito e com amizade.

ALDERICO DOS SANTOS,
Engenheiro, Metropolitano de Lisboa.
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