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SÍNTESE

Nos primeiros anos, o Parlamento Europeu realizou as suas sessões plenárias em
diferentes locais, disponibilizados por outras instituições ou pelos países de
acolhimento. Foi só em 1973, com a construção do edifício Schuman no
Luxemburgo, que o Parlamento, por fim, teve as suas próprias instalações dotadas de
um hemiciclo (sala das sessões) para as reuniões em plenário.

Planificado na década de 1960 e com início de construção em 1970, o projeto inicial
teve de ser ajustado para ter em conta o alargamento previsto das Comunidades. Na
década de 1970, o hemiciclo foi regularmente utilizado para as sessões plenárias,
mas com o aumento do número de deputados na sequência das eleições diretas em
1979, a sala deixou de ser suficientemente grande para acolher todos os membros.

O hemiciclo do Luxemburgo destaca-se pelo valor artístico da sua decoração,
nomeadamente o baixo-relevo em zinco, criado pelo Grupo NP2 de Turim. Graças às
entrevistas com os artistas, este briefing faculta pormenores sobre o trabalho
artístico, incluindo a história de como a empresa italiana foi contratada pelo
empreiteiro belga encarregado do arranjo do hemiciclo.

Emilio Colombo, Presidente do Parlamento Europeu
intervém numa sessão plenária no Luxemburgo, em
1979.

Neste briefing:
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Exterior do edifício Schuman (2012).

O edifício Schuman
O edifício Schuman acolheu vários serviços do Secretariado do Parlamento Europeu
desde 1973. Apesar do seu aspeto austero e da sua natureza administrativa, alberga o
primeiro hemiciclo (sala de sessões) concebido e construído para acolher as sessões
plenárias do Parlamento Europeu.

Embora o Secretariado tenha estabelecido a sua sede no Luxemburgo desde o início,
em meados da década de 1960 apenas tinha sido construído um edifício para receber
as instituições europeias: o edifício Torre, inaugurado em 1966, era partilhado pelo
Parlamento e pela Comissão, e foi entretanto transformado num centro de
conferências.

O aumento da atividade do Parlamento e as consequentes exigências conduziram,
assim, ao início das negociações com o Grão-Ducado do Luxemburgo para a
construção de um edifício administrativo na zona do planalto de Kirchberg. Graças aos
documentos guardados na coleção do Gabinete do Secretário-Geral Hans Nord,
podemos, por conseguinte, reconstituir as várias fases da colaboração entre o
Parlamento Europeu e o Governo luxemburguês.

Em 1965, o Parlamento
Europeu, representado nas
reuniões pelo Diretor na
Direção-Geral dos Assuntos
Gerais, Pierre Ginestet,
encetou negociações com o
Ministério das Obras Públicas
do Luxemburgo, em
particular com o arquiteto
Laurent Schmit, encarregado
do projeto. O Parlamento
estava particularmente
interessado nos aspetos
operacionais e logísticos, que
envolviam a construção de
cerca de 470 gabinetes com
boa iluminação, incluindo 30 para utilização dos grupos políticos e 15 para fins de
representação, uma sala de reuniões para cerca de 100 pessoas com cabinas de
interpretação, uma biblioteca e um conjunto de infraestruturas, tais como uma
cafetaria, cantina e várias salas de armazenagem, incluindo para os arquivos1.

Uma vez alcançado um acordo quanto ao projeto imobiliário, em junho de 1970 a
Compagnie d’Entreprises CFE (anteriormente Compagnie Belge des Chemins de Fer et
d’Entreprises) foi encarregada de realizar o projeto, cujos trabalhos deveriam estar
concluídos até ao final de 1973.

Logo em setembro de 1970, o alargamento previsto da Comunidade na sequência da
adesão do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca, pôs em causa a dimensão do
edifício e o projeto teve de ser revisto, no sentido de adicionar mais um piso,
aumentando assim a capacidade do edifício de 1000 para 1200 pessoas. Os primeiros
serviços mudaram-se para lá em janeiro de 1973, embora os trabalhos ainda não
estivessem concluídos2, e o edifício foi ocupado definitivamente até ao final desse
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Simone Veil, Presidente do PE, durante o diálogo com a Europa do grupo de
Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico –1979, no Luxemburgo.

ano. Por proposta do Presidente do Parlamento, Cornelis Berkhouwer, foi-lhe dado o
nome de Robert Schuman3.

Atualmente, o edifício retangular tem seis andares acima do solo e dois subterrâneos,
com dois pátios que proporcionam luz natural às salas de ambos os lados dos
corredores. Tem 100 m de comprimento, 56 m de largura e 33 m de altura, ocupando
uma área de 36 000 m² para um volume de construção de 125 000 m3.

Um conjunto de planos encontrado em correspondência de 19744 mostra a forma
como os vários pisos foram utilizados: a biblioteca e o restaurante encontravam-se no
rés do chão; o hemiciclo, o bar dos deputados e os gabinetes do Presidente ficavam
no primeiro andar; o segundo andar dava acesso às galerias do hemiciclo, às cabinas
de interpretação e à sala de controlo. No mesmo andar localizavam-se também uma
sala de imprensa, os gabinetes do Secretário-Geral e alguns gabinetes reservados aos
membros do Conselho. Os grupos políticos estavam instalados no terceiro andar e os
gabinetes dos Questores no quarto piso, juntamente com uma série gabinetes com
serviços administrativos, o serviço do protocolo, algumas comissões parlamentares e
gabinetes de membros do Conselho e da Comissão. O quinto andar foi totalmente
ocupado pelas comissões parlamentares, enquanto no sexto se encontrava a então
designada DG D, Investigação e Documentação, e os intérpretes. Os dois pisos no
subsolo acolhiam o serviço de impressão que imprimia e distribuía os documentos
essenciais ao trabalho da instituição, e várias salas técnicas e de armazenagem.

O hemiciclo
Na sequência da assinatura do Tratado de Fusão, as cidades do Luxemburgo, de
Bruxelas e de Estrasburgo foram escolhidas como locais temporários de trabalho do
Parlamento Europeu. Em 1965, os serviços do Secretariado foram instalados no
Luxemburgo, ao passo que Estrasburgo iria acolher as sessões plenárias. Durante a
década de 1970, a escolha de uma sede única para a instituição suscitava ainda um
debate animado e aberto. A construção de um hemiciclo, que permitiu aos deputados
ao Parlamento Europeu encontrarem-se em sessão plenária no Luxemburgo, fez surgir
receios de que a cidade de Estrasburgo fosse gradualmente abandonada.

Foi o próprio Presidente,
Walter Behrendt, no seu
discurso de abertura na
primeira sessão plenária
realizada no edifício
Schuman, que explicou os
motivos da decisão: «Não
está de modo nenhum em
causa reduzir a nossa
presença política em
Estrasburgo. Trata-se, no
entanto, em 1973 tal como
em anos anteriores, de
tentar fazer face, da forma
mais económica possível,
ao crescente volume de trabalho que nos obriga a realizar um número cada vez maior
de períodos de sessão5.»
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Embora, de facto, durante os debates iniciais sobre o projeto, em 1965, o Parlamento
tenha solicitado a construção de uma grande sala de reuniões para cerca de 100
pessoas, uma nota de 1970 do Secretário-Geral Hans Nord ao Presidente Mario Scelba6

demonstra claramente a necessidade de instalações e condições de trabalho
adequadas, tanto em Estrasburgo como no Luxemburgo. A versão de 1971 do projeto,
por conseguinte, implicava a construção de um hemiciclo que possibilitaria realizar as
reuniões plenárias de forma adequada. Uma nota de janeiro de 1971, enviada por
Pierre Ginestet a Hans Nord, permite deduzir os critérios a que devia obedecer a sala
de sessões. Tinha de acolher os 142 deputados ao Parlamento Europeu, mas devia
poder ser ampliada até um máximo de 208 lugares, prevendo a adesão provável do
Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca (bem como da Noruega, embora este país
tenha posteriormente decidido não aderir). Além disso, o hemiciclo tinha de ter
espaço para o Presidente e a Mesa do Parlamento, uma tribuna para os oradores, os
representantes do Conselho e da Comissão e os funcionários que os acompanhassem,
e um quadro para os estenógrafos. Previu-se construir uma galeria no andar de cima,
acessível tanto do interior como do exterior do hemiciclo, para um máximo de 200
pessoas, incluindo jornalistas e público em geral7. O hemiciclo tinha de dispor de
cabinas de interpretação e equipamento técnico, como auscultadores, microfones e
televisores que difundissem os debates, indicando os nomes dos oradores e dos
títulos dos relatórios submetidos a debate.

Embora a atenção dos funcionários do Parlamento se tenha centrado sobretudo nas
questões técnicas e práticas do hemiciclo, o resultado final também revela um grande
requinte no que diz respeito ao design de interiores. A sala retangular (28 m x 20 m)
foi elegantemente decorada, utilizando uma combinação de diferentes materiais,
como o couro que cobria as paredes, a madeira dos assentos e o metal dos candeeiros
e do teto. Os assentos dos deputados estavam dispostos em forma de U, de frente
para o púlpito e a tribuna do Presidente. A parede de trás era dominada por um baixo-
relevo geométrico em zinco, concebido pelo Grupo NP2 de Turim. No meio
encontravam-se duas portas, decoradas com o mesmo tema e perfeitamente
camufladas na escultura, dando acesso ao gabinete do Presidente.

O projeto para o hemiciclo foi atribuído ao designer de interiores e marceneiro belga,
René Simonis, que, em 1928, criara a Entreprise Simonis, ainda hoje em funcionamento
e conhecida por ter colaborado em grandes projetos como o hemiciclo do Senado
belga e o Banco Bruxelles Lambert. O que os documentos não explicam é o modo
como Simonis e o Grupo NP2 foram encarregados de decorar o hemiciclo. O facto de o
projeto não ter deixado vestígios nos arquivos históricos do Parlamento Europeu ou
do Ministério das Obras Públicas do Luxemburgo ou mesmo nos projetos do arquiteto
Laurent Schmit, sugere que este aspeto foi integralmente tratado pela empresa de
construção. René Simonis, cujo trabalho já era bem conhecido em Bruxelas nessa
altura, foi provavelmente escolhido pela Compagnie d’Entreprises (CFE) devido à sua
experiência comprovada.

Graças a entrevistas com membros do Grupo NP2 e a documentos fornecidos pelo
arquivo de Nerone Ceccarelli, conseguimos identificar as etapas que conduziram à
entrega ao Grupo NP2 da escultura em baixo-relevo8.

O Grupo NP2
O Grupo NP2 foi fundado por Giovanni Ceccarelli, conhecido pelo nome de Nerone
(1937-996), e Gianni Patuzzi (nascido em 1932), os quais trabalharam a nível
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Giovanni Ceccarelli, conhecido pelo nome de «Nerone», e Gianni
Patuzzi, com a sua equipa.

internacional9 entre 1962 e 197410, recebendo prémios importantes11 e colaborando
com artistas de renome como Emilio Vedova, Marcel Breuer e outros. Os dois jovens
artistas conheceram-se quando ainda eram estudantes na Escola de Belas-Artes de
Veneza (Accademia di Belle Arti) e encontraram-se de novo em Turim, em 1959, onde
deram início a uma parceria bem sucedida, fundando o Grupo NP2, em 1962. O seu
trabalho baseava-se na ideia de fazer sair a arte dos museus e das galerias para a
tornar acessível a um público mais vasto, mediante a integração da arte na
arquitetura.

O estúdio em Borgaro Torinese, onde os dois trabalhavam habitualmente, acabou por
ser um verdadeiro viveiro de experimentação, aberto à cooperação com outros
artistas e artesãos. As suas gamas de produtos eram vastas e variadas: criaram e
construíram esculturas monumentais, mobiliário, acessórios e painéis, recorrendo a
técnicas desde a metalurgia e a transformação da madeira até ao trabalho com betão
e à gravura em mármore, demonstrando uma criatividade original e grandes
capacidades técnicas. No final da década de 1960, os dois artistas começaram a
diferenciar as suas criações e, a par das suas obras de arte originais (que mantiveram a
assinatura NP2), iniciaram a criação de revestimentos e acessórios arquitetónicos
produzidos em série. Durante a entrevista, Gianni Patuzzi salientou o trabalho árduo
feito no estúdio12, mas as suas palavras continuam a transmitir o entusiasmo que
caraterizou as criações do grupo.

Em 1964, Piercarlo Ceccarelli,
irmão mais novo de Nerone e,
na altura, no início da sua
carreira de gestão, juntou-se
também ao Grupo NP2.
Piercarlo tratava dos aspetos
administrativos e comerciais
e o seu contributo revelou-se
essencial para a promoção do
trabalho produzido pelo
grupo. Através das
exposições de arquitetura,
conseguiu criar uma rede
densa de contactos com
arquitetos, salas de exposição
e galerias de arte e design,
que inicialmente desenvolveu
nos Estados Unidos e, mais
tarde, na Europa13. Cedo
começaram a surgir as
encomendas, tanto do setor público como do privado.

A criação do baixo-relevo
No final da década de 1960, a obras do NP2 foram exibidas em muitas salas de
exposições, incluindo a galeria do designer Roger Vanhevel, que ainda existe
atualmente, na Avenue Louise em Bruxelas. Foi talvez este o facto que permitiu aos
artistas receberem a encomenda do baixo-relevo. Dado que Simonis e Vanhevel14 se
conheciam pessoal e profissionalmente e dada a proximidade das instalações, na
altura, da Enterprise Simonis e da Galerie Vanhevel, parece provável que Simonis
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Reunião da Assembleia Consultiva ACP-CEE no Luxemburgo (1976): Jean,
Grão-Duque do Luxemburgo, e Joséphine-Charlotte, Grã-Duquesa.

tenha conhecido as obras de Nerone e Patuzzi nessa sala de exposições e os tenha
escolhido para participar no seu projeto.

Graças à entrevista com o artista Gianni Patuzzi, em dezembro de 2014, conseguimos
obter muitos outros pormenores sobre a criação desta obra de arte. Gianni Patuzzi
recordou que Piercarlo Ceccarelli trouxe para o estúdio um desenho da elevação da
parede que deveriam decorar. A parede apresentava quatro reentrâncias retangulares
na metade superior, que iriam albergar as cabinas de interpretação e nas quais os
artistas se inspiraram para o desenvolvimento do seu tema.

O baixo-relevo tem uma superfície de cerca de 150 m² (25 m x 6 m) e consiste em 83
painéis retangulares de zinco, de dimensões irregulares, montados em seis níveis. O
padrão em torno das quatro reentrâncias cria uma decoração de estilo grego. As
linhas direitas da parte superior do trabalho são contrabalançadas pelas linhas curvas
da parte inferior, que, tal como se fossem parênteses, abrem e fecham o padrão
geométrico abstrato. Como Nerone Ceccarelli afirmou, trata-se de uma mensagem
que não necessita de tradução15. O baixo-relevo data de 1972.

A escultura foi inteiramente criada no estúdio de Borgaro Torinese, onde os artistas
trabalhavam habitualmente com a ajuda de assistentes. Todo o processo, desde a
conceção até à conclusão da escultura, durou cerca de dois meses, incluindo duas
semanas para pintar os painéis e duas semanas para os gravar. As placas mediam
originalmente 1 m x 2 m e tinham 2 mm de espessura.

Eram do mesmo tipo do material utilizado para produzir caixões e foram compradas,
como era hábito desses artistas, junto de um fornecedor local.

Os painéis foram trabalhados recorrendo à técnica de gravação, normalmente
utilizada nas gravuras e impressões. O desenho em negativo foi pintado nos painéis
com um material gordo, a fim de proteger a superfície metálica que não deveria ser
gravada. As placas foram, então, limpas com esponjas impregnadas de ácido nítrico,
que gravaram o metal até uma espessura máxima de 1 mm, criando um
surpreendente efeito de claro-escuro. Os painéis, numerados e embalados em caixas
especiais, foram enviados para o Luxemburgo e, de acordo com a prática corrente,
foram instalados no local pela empresa responsável pelo trabalho, seguindo as
instruções dos artistas.

A utilização do hemiciclo
O primeiro período de sessões no
novo hemiciclo foi realizado em 12
de fevereiro de 1973; nessa
ocasião, o então Presidente da
Comissão, François-Xavier Ortoli,
apresentou o sexto programa
anual da Comissão para 1973. Entre
1973 e 1979, o hemiciclo acolheu
35 reuniões do Parlamento
Europeu, presididas por quatro
presidentes diferentes. Durante
este período, os períodos de
sessões plenárias do PE foram
realizados alternadamente no
Luxemburgo e em Estrasburgo,
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Plano de distribuição dos lugares, em
função dos grupos políticos, setembro de

1975.

com quase metade dos mesmos organizados no Luxemburgo. O calendário anual era
aprovado pela Mesa alargada.

Em resposta a observações apresentadas após a primeira reunião, a sala foi reajustada
por diversas vezes. Uma declaração do Secretário-Geral Hans Nord incluiu uma lista
das melhorias necessárias, sobretudo no que respeita à insuficiência do sistema de
som, à falta de equipamento que permitisse aos funcionários seguirem os debates nos
seus gabinetes e à necessidade de aumentar o número de lugares para os serviços da
Comissão e do Conselho16. O número de cabinas de interpretação foi igualmente
aumentado, passando de quatro para seis línguas.

Entre os numerosos relatórios apresentados neste hemiciclo, saliente-se o relatório
Patijn, «Draft convention on elections to the European Parliament by direct universal
suffrage» («Projeto de convenção relativa às eleições para o Parlamento Europeu por
sufrágio universal direto»), objeto de debate na sessão plenária de 14 de janeiro de
1975. A transcrição do debate revela como o Parlamento considerou importante,
neste contexto particular, tornar o debate público e comunicar com os cidadãos
europeus, facto demonstrado pela presença de numerosos jornalistas e câmaras de TV
no hemiciclo17.

Após as primeiras eleições para o Parlamento
Europeu, realizadas em junho de 1979, o número de
deputados aumentou de 208 para 410, tornando o
hemiciclo inadequado para acolher reuniões
plenárias, que, ao longo do tempo foram, cada vez
mais frequentemente, realizadas em Estrasburgo.
Entre 1975 e 1980, as três reuniões constitutivas e as
cinco reuniões anuais da Assembleia Consultiva
ACP-CEE realizaram-se no hemiciclo do edifício
Schuman. A Assembleia era composta por
representantes de 46 Estados de África, das Caraíbas
e do Pacífico e de nove Estados-Membros da CEE,
signatários da Convenção de Lomé.

Ao longo dos anos, o hemiciclo continuou a ser
utilizado pelo Parlamento Europeu e por outras
instituições para acolher diversos eventos e
reuniões, por exemplo, iniciativas ou mesas
redondas organizadas por deputados ao Parlamento
Europeu e por outras entidades, como o Fórum
Mundial para a Paz e o Conselho Nacional da Juventude do Luxemburgo. O hemiciclo
constitui também uma importante atração das visitas de grupo organizadas pelo
Gabinete de Informação do Parlamento Europeu no Luxemburgo.

A sala de sessões, a decoração e o grande baixo-relevo em zinco estão ainda, hoje em
dia, conservados na perfeição e são, com a sua história, um testemunho vivo de um
período de forte crescimento e de grandes mudanças para o Parlamento Europeu.
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Notas
1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu: première phase de

réflexion sur un projet de construction (1965), (versão portuguesa não disponível) Arquivos Históricos do
Parlamento Europeu (HAEP), SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie: descriptif du bâtiment (1973),
(versão portuguesa não disponível) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, (versão portuguesa não disponível) HAEP, SG
02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: problèmes relatifs à l'aménagement du
bâtiment (1974), (versão portuguesa não disponível) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Debates do Parlamento Europeu, Discurso de M. Behrendt, Presidente, 12/02/1973, HAEP, PE0 AP DE/1972
DE19730212-01 0010.

6 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, notes, compte-rendu: échanges entre
l'architecte, l'État luxembourgeois et le PE sur le projet de construction (1969-1971), (versão portuguesa não
disponível) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: améliorations à apporter en matière
d'aménagements et d'installations (1970-1973), (versão portuguesa não disponível) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0030.

8 Durante a nossa investigação foram entrevistados: Gianni Patuzzi, artista e antigo membro do Grupo NP2;
Piercarlo Ceccarelli, administrador e antigo membro do Grupo NP2; Philippe Lenaerts, antigo assistente de
Roger Vanhevel, atualmente diretor da Galeria Roger Vanhevel. Os nossos agradecimentos também a Saar
Ceccarelli e à Associazione Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli pela documentação facultada.

9 São exemplos desta abordagem a fachada em mármore do centro cultural de Corbeil-Essonnes, as grandes
esculturas em metal do Hotel El Conquistador, em Porto Rico, e a construção das portas em zinco da Villa Sayer
de Marcel Breuer.

10 Em 1974, Gianni Patuzzi deixou o Grupo NP2 para prosseguir a sua carreira artística de forma independente.
Nerone continuou a sua experiência, como Grupo NP2/Nerone, até 1988, colaborando com outros artistas e
fundando a revista AR?.

11 Foram atribuídos aos artistas o prémio Niveau de Bronze, em 1969, pela introdução de elementos de arte na
arquitetura, e o prémio Prestige du Monde, em 1971.

12 Entrevista com Gianni Patuzzi, dezembro de 2014.
13 Entrevista com Piercarlo Ceccarelli, agosto de 2015.
14 Entrevista com Philippe Lenaerts, dezembro de 2015.
15 «Senza bisogno di traduzione», Gruppo NP2, na revista AR?, n.º 0, dezembro de 1974, pág. 2-3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974), (versão portuguesa não disponível) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Debates do Parlamento Europeu, «Convention introducing elections to the European Parliament by direct

universal suffrage» (versão portuguesa não disponível), HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.
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