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J
á lhe chamaram “ferreiro”, por causa do negro material 
com que esculpe peças sempre reconhecíveis, sempre 
enigmáticas. Um epíteto que Rui Chafes recebe bem 
e sem pretensões, e que descreveria perfeitamente 
o trabalho quotidiano no seu atelier, localizado nas 
traseiras da casa de férias da família, algures no Guincho: 
forja onde ele molda, martela e queima, até que as 
esculturas obedeçam à vontade do criador. Uma prática 
fisicamente exigente que, poder-se-ia afirmar sem 
muita margem para erro, a maioria dos anteriores 28 
galardoados com o Prémio Pessoa dificilmente poderia 
igualar. Agraciado com este prémio maior, atribuído no 

âmbito dos domínios da ciência e da cultura, e com um valor de €60 
mil, o escultor revelou-se surpreendido pela escolha. Nascido na 
capital há 49 anos, formado em escultura na Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa, tradutor das palavras do poeta e 
filósofo alemão Novalis, Rui Chafes tem construído um percurso de 
radical coerência, dentro e fora de portas, tendo realizado inúmeras 
exposições a solo, tanto em Portugal como em outros países, como 
foi o caso da antológica O Peso do Paraíso, comissariada por Isabel 
Carlos, patente no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian no ano passado. A propósito, e em entrevista à VISÃO, 
em fevereiro de 2014, o artista dizia: “Eu acredito que as esculturas 
são feitas pelas pessoas e não por mim, elas completam-nas. Esse é o 
meu ponto de partida, sou um mero servidor das pessoas.”  S.S.C. 

 R U I  C H A F E S 

Prémio Pessoa a ferro
Oficiante de uma obra inconfundível, dentro e fora  
de portas, o escultor português recebeu – com surpresa, 
disse – um dos mais importantes galardões nacionais 
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