
losé Mateus, diretor da Trienal de Arquitetura, fotografado na sexta-feira no atelierAßX

l\l (m UITOTUIíI Lisboa promove pela terceira vez a Trienal de Arquitetura, um evento

que pretende pôr profissionais a pensar na disciplina num país reconhecido pelos seus pares mas
desconhecido por quem contrata, explica o arquiteto José Mateus, no Dia Mundial da Arquitetura

"O arquiteto português
é avaliado em função
da imagem do País"
LINA SANTOS



No Dia Mundial da Arquitetura,
que balanço faz da Trienal (que
começou a 12 de setembro)?
A resposta das pessoas coincide
muito com o que esperava. Esta edi-

ção questiona, em termos curato-
riais, as respostas mais normais
quando o tema é arquitetura e exis-

te uma presença forte de represen-
tações da arquitetura - fotografias
e maquetas. Neste caso, isso existe
muito pouco ou quase nunca.
Questiona o que pode ser a arqui-
tetura, outras formas de os arquite-
tos atuarem na sociedade e utiliza-
rem a sua competência.
Pode pensar-se que é só para espe-
cialistas.
Pelo contrário. É muito para não es-

pecialistas. Pessoas de outras áreas
mostram grande entusiasmo.

Aparecem-me mais posições críti-
cas vindas de arquitetos, que esta-
vam à espera de uma resposta mais
concreta. Quando não é isso que
está no centro das atenções, estra-
nham. Sentem que não é o seu
mundo, mas há muitas realidades

que condicionam a nossa ativida-
de. O que queremos é alargar o de-
bate num tempo de crise, brutal-
mente complexo, e mundial. Em
Portugal, a atividade da arquitetu-
ra como nós a conhecemos acabou.
Não é uma questão de pessimismo.
Acabou! O momento das grandes
obras, das grandes contratações,
que começou no fim dos anos 80 e
início dos 90, para beneficio de ate-
lierscomo o meu, quando Portugal
integrou a comunidade europeia,
em que se construíram centenas de
edifícios para corrigir carências bru-
tais de equipamentos, acabou. Hoje
faz mais sentido direcionarmo-nos

para o restauro e reabilitação do que
existe e muito pouco da construção
de novos edifícios. Os arquitetos,
que são mais do que deveríamos ter

para as possibilidades de desenho

que existem, têm de pensar outras

formas de desempenhar a sua pro-
fissão e de se relacionarem com a
sociedade enquanto arquitetos.
A Trienal é exatamente isso, e em
tempo de crise, o programa como
temos no Crisis Buster [bolsa de cria-

ção de soluções sociais e cívicas] é

centrado no momento crítico que
vivemos.

Quais são as perspetivas?
Portugal é conhecido por ser um
dos países da Europa com apercen-
tagem de obras de recuperação mais
baixa. O que há a fazer é mudar o

paradigma. As oportunidades de
trabalho vão existir, mas vão ser de

outra natureza. O problema do ex-
cesso de arquitetos foi criado, é in-
contornável, e o que se passa hoje
é que no meio desta crise, apesar
de tudo, arquitetos entre 20 e 30 e

poucos anos, os mais competen-
tes, têm conseguido colocação em
Inglaterra, na Suíça, na Holanda,
no Japão. A facilidade de o arquite-
to jovem português entrarnum ate-
lier estrangeiro é maior. Temos a
preparação para a produção nas
nossas escolas, como aspeto muito
sólido na sua formação, e falam lín-

guas. O arquitetos espanhóis e ita-
lianos têm extrema dificuldade em
falar línguas. O drama é entre os que
têm menos competência e a gera-
ção mais velha, dos 40 para cima,
que tiveram de fechar atelierse tam-
bém não são contratados fora do
País. No caso dos arquitetos portu-
gueses mais reconhecidos, cujos
ateliersse esperava que encontras-
sem trabalho fora do País, é difícil
porque o reconhecimento existe
em esferas muitos especializadas,
não quem contrata arquitetura,
o cliente.
Isso é o posto do discurso a que es-
tamos habituados.

Anossacuradora-geral (abritânica
Beatrice Galilee) diz que a arquite-
tura portuguesa não precisa de mais
um evento para mostrar a sua com-
petência, mas quem contrata não

tem esse conhecimento e avalia o

arquiteto português em função da

imagem que o País tem. E como a

imagem não é extraordinária, os ar-
quitetos não são contratados.
O outro aspeto é que os arquitetos
portugueses não têm sabido cons-
truir a sua estratégia de internacio -

nalização, quenãopassaporterum
nome extraordinariamente conhe-
cido, passa por escolher muito bem
os mercados para onde se deslo-
cam, construir ligações nesses mer-
cados e saber gerar a escala neces-
sária para aceder a construções de
maior envergadura. Raras vezes se

contrata um aíeZferpequeno estran-

geiro no Médio Oriente, onde se
fazem obras de grande dimensão.
Os sucessivos governos também
não têm estratégias coerentes para
a arquitetura. Valoriza os arquite-
tos mas não há investimento con-
sistente enquanto promotor do País

oudamarcaPortugaLA nível da di-

plomacia, a transmissão da infor-
mação de que somos um país de ar-

quitetura pode ser feita através de
um simples livro ou de conferên-
cias...Tem de se decidir uma estra-

tégia e persistir. Há falta de consis-
tência e de persistência.
Como é que alrienal [que termi-
na a 15 de dezembro] contribui

para passar a imagem de Portugal
como país de arquitetura?
[Esta] Terceira edição é uma de-
monstração de que em Lisboa e em
Portugal se pode estabelecer uma
discussão sobre arquitetura, de re-
levância mundial, onde participam
arquitetos portugueses e estrangei-
ros. Participantes dos EUA, Japão
ou Canadá disseram-me que não

esperavam encontrar em Lisboa
uma Trienal com esta capacidade
de ter uma discussão tão critica, mas

que também já se falava nos seus

países que era um evento que me-
recia ser acompanhado.



ENTREVISTA
JOSÉ MATEUS

Diretorda Trienal
deArquitetum

> Diretor do conselho diretivo
da Trienal de Arquitetura, José
Mateus, 50 anos, fundou o ate-
i/er ARX em 1991 com o irmão,
Nuno e dá aulas no curso de
Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa. 0 evento
nasceu em 2007, depois de ter
estado em São Paulo como
convidado da Bienal de

Arquitetura da cidade brasilei-
ra. Este ano, para "não centrar
demasiado numa pessoa e
num presidente", passou a

pasta a Manuel Henriques.
"Este ano estou constante-
mente a falar inglês", diz,
sobre a internacionalização da
Trienal. A Trienal termina a 15
de dezembro deste ano, mas a
direção já pensa no próximo
triénio e em 2016. "Queremos
manter o carácter laboratorial,
diz. "E ser um espaço que abra

oportunidades a novos colabo-
radores e pensadores." Como
acontece este ano, em que a

principal curadora é a britânica
BeatriceGalilee.


