
Siza recupera
Pavilhão de
Portugal

Álvaro Siza Vieira está a tra-
balhar no projeto de requali-
ficação e reconversão do Pa-
vilhão de Portugal, incluindo
um auditório, sala de exposi-
ções, gabinetes de trabalho e

um restaurante. P25



PATRIMÓNIO

Pavilhão de
Portugal ressuscita
pela mão de Siza

Património da Universidade de Lisboa, edifício
terá auditório para 600 pessoas e sala de exposições
valdemar cruz
Dezoito anos depois de ter tido
um papel central na Expo-98,
durante os quais viveu um lon-

go período de incerteza quan-
to ao seu futuro, o Pavilhão de

Portugal, desenhado por Álva-
ro Siza Vieira, tem por fim um
destino traçado no qual está já
a trabalhar o arquiteto. Entre-
gue a título definitivo à Univer-
sidade de Lisboa, deverá, até
ao final do próximo ano, ter
concluídas as obras de adapta-
ção destinadas a equipá-lo com
um auditório para 600 pessoas,
uma área de exposições, ga-
binetes de trabalho, salas de
reuniões e um restaurante.

"É uma ótima solução", diz
Álvaro Siza, contente por ter
sido encontrada uma utilida-
de concreta para uma das suas
obras mais emblemáticas, na
qual se insere a já célebre pala.
Apesar de muito elogiado, o
edifício permanecia abando-
nado e sujeito a um processo
de degradação. Agora, ao ser
inserido no património da Uni-
versidade de Lisboa continua a
ser um edifício público, aber-
to à comunidade. Isso mesmo
reafirmou ao Expresso o reitor
António Cruz Serra ao subli-

nhar o desejo de que o pavilhão
se "transforme num centro de

divulgação da ciência e da cul-

tura, capaz de servir a universi-
dade e o país".

A questão do auditório foi o

problema mais complexo para
o gabinete de Álvaro Siza. Uma

lotação de 600 pessoas, frisa,
"ocupa muito espaço e podia
ter implicações na estrutura",
não obstante o edifício ter sido
concebido com uma grande
flexibilidade de modo a permi-
tir que lhe fosse atribuído um
novo programa após a Expo.

A solução encontrada pas-

sa pela construção, no espaço
destinado ao auditório, de um
palco ao centro, para o qual
convergem duas bancadas em
anfiteatro, uma frente à outra.
Siza afirma que nunca antes
vira nada igual e, por isso, "es-
tava preocupado com a funcio-
nalidade da proposta". Acabou,
porém, por encontrar um an-
fiteatro similar, projetado por
um dos grandes arquitetos do
século XX, Louis Kahn (1901-
-1974). Projetou um palácio de

congressos em Veneza "onde



se usou este sistema, mas nun-
ca foi construído, como quase
sempre acontece em Veneza",
lamenta Siza.
Custo da obra é incógnita

O arquiteto sublinha que "a
reitoria já tinha ideias muito
claras, o que permitiu uma dis-
cussão com grande abertura".
António Cruz Serra não se sen-
te ainda habilitado a avançar
com um número para o custo

previsível da obra de adapta-
ção. "Vai depender da versão
final do projeto", diz. Adianta,
contudo, que se for cumprido
o calendário, o projeto ficará
concluído até o final do ano.
No início de 2017 será lançado
o concurso público e as obras
serão dadas como terminadas
nos últimos meses do ano.

O Pavilhão de Portugal foi
integrado no património da
Universidade em agosto do
ano passado através do mesmo
decreto-lei que atribuiu àquela
instituição a responsabilidade
pelo Instituto de Investigação
Científica e Tropical. Nos ter-
mos do protocolo negociado
com o Governo anterior, a Uni-

versidade de Lisboa obriga-se a
suportar os custos de manuten-
ção do edifício com 1200 m 2e
não pode entregar a sua explo-
ração a terceiros.

Construído entre 1995 e 1998,
o Pavilhão transformou-se num
dos espaços mais emblemáti-
cos da Expo-98. Não apenas
pela ainda hoje assombrosa
pala construída com o apoio
dos trabalhos de engenharia a
cargo de António Segadães Ta-
vares. Também porque ali se si-

tuava a Praça Cerimonial, onde
decorriam os momentos mais
institucionais ou os dias dedica-
dos aos vários países represen-
tados. E eram muitos, até por a
Expo ter atingido um número
recorde de presenças. Um dos
visitantes mais frequentes de
toda aquela zona sob a pala era
o atual primeiro-ministro, An-
tónio Costa. À época ministro
dos Assuntos Parlamentares
de António Guterres, tinha a
tutela da Expo, o que o obriga-
va a uma presença constante
nos atos protocolares durante
os meses de duração do evento.

Joe Berardo quis o pavilhão

Terminada a feira, foi com
insistência equacionada a
possibilidade de ali instalar a
presidência do Conselho de
Ministros. Siza chegou mesmo
a fazer um anteprojeto, em-
bora se tenha concluído que,
para dar resposta às necessida-

des, seria necessária uma área
maior, assegurada pelo Pavi-
lhão do Futuro. Hoje considera

que aquela teria sido a hipótese
menos interessante de quantas
foram ventiladas para dar uso
ao pavilhão. "Passava a não ser
um edifício aberto ao público",
refere. Enquanto os sucessivos

governos pensavam o que fazer,
organizavam-se lá ocasionais
eventos, como uma exposição
dedicada a Oscar Niemeyer.
Mais tarde foi sugerida a hi-
pótese de o transformar num
espaço dedicado à arquitetura.
Não vingou, como não foi para
a frente o desejo de Joe Berar-
do de, antes do CCB, instalar
ali a sua coleção, ao que parece
sob condições leoninas.

Como fundo do problema
havia sempre a questão patri-
monial. Era um ativo da Parque
Expo, que queria rentabilizar

a sua venda para amenizar o

passivo existente. À data da dis-

solução, em setembro de 2014,
aquela estrutura indicava ati-
vos no valor de €131,4 milhões,
nos quais se incluíam o Ocea-
nário e o Pavilhão, e um passivo
da ordem dos €223,3 milhões.
vcruz@expresso.impresa.pt

As âncoras
Dos principais edifícios
construídos para a

Expo-98, o Pavilhão
de Portugal, feito pelo
mais premiado dos

arquitetos portugueses,
era o único para o qual
não fora encontrada
função. O Pavilhão da

Utopia é hoje o Meo
Arena. O Oceanário
manteve-se como tal.
A Área Internacional
Norte foi paraaFlL,
como previsto.
O Pavilhão do Futuro é

agora o Casino de Lisboa
co Pavilhão do
Conhecimento dos
Mares evoluiu para
uma estrutura ligada
à Ciência Viva.


