Recomendação
22 de Maio - 20 Anos da Expo’98
Passam hoje vinte anos sobre a abertura ao público da que foi considerada a maior
Exposição Mundial do Séc. XX – A Expo’98 – e com ela a devolução à cidade da sua então
mais degradada zona, a Zona Oriental.
Tendo como tema “Os Oceanos: um património para o futuro”, mas também o propósito de
comemorar os 500 anos dos Descobrimentos Portugueses, a Expo’98 esteve aberta ao
público entre 22 de Maio e 30 de Setembro de 1998, tendo constituído um marco histórico
da cidade e do país no pós-25 de Abril de 1974.
Podemos, mesmo, dizer que a realização da Expo’98 provocou uma nova revolução no país
pelo projecto urbano de elevada e reconhecida qualidade que lhe ficou associado e hoje
constitui dois terços da nova Freguesia do Parque das Nações, mas, também, pelas redes
viárias que tiveram de ser construídas para trazer ao seu recinto os cerca de 11 milhões de
nacionais e estrangeiros que nesses cinco meses a visitaram.
Ainda hoje, decorridos 20 anos, este projecto urbano, que mostrou a elevada capacidade
de realização nacional e contribuiu, de forma muito significativa, para o aumento da nossa
auto-estima colectiva, continua a ser tema de estudo e teses de Mestrado e Doutoramento
de muitos académicos das mais prestigiadas universidades do país e do mundo.
Grandes eventos internacionais como a Web Summit, o Campeonato Mundial de Atletismo
em Pista Coberta, a 104.ª Convenção Anual do Rotary Internacional, ou o Congresso
Europeu de Embriologia e já este mês o maior evento não desportivo do mundo, o
Eurofestival da Canção 2018, entre muitos outros, não teriam, certamente, sido realizados
no país sem os equipamentos legados pela Expo’98.
O Oceanário de Lisboa, um dos maiores do mundo e o mais visitado equipamento do país,
é outro dos grandes legados da Expo’98 que, sem a sua realização, dificilmente teríamos
tido oportunidade de construir.
Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 22 de Maio de 2018,
delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que:
1. Assinale publicamente o 20.º aniversário da abertura ao público da Expo’98
e a importância fulcral do evento na regeneração urbana levada a efeito
numa vasta área degradada da cidade, que hoje em dia se constitui como
uma centralidade relevante de Lisboa.
2. Defenda e preserve o património legado, contribuindo assim para a
valorização do Parque das Nações e para memória do que foi a Expo’98.
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