
ARQUITETURA Manuel Aires Mateus é o escolhido pelo júri do Prémio Pessoa deste ano. O arquiteto, autor, por exemplo,
da sede da EDP em Lisboa, fez questão de dividir os louros com o irmão Francisco, também arquiteto, e explica em
declarações ao Expresso que o "tempo" é a sua "grande descoberta". O júri, presidido por Francisco Pinto Balsemão,
fundador do Expresso, destacou a arquitetura "moderna, abstrata e contemporânea" do premiado, foto tiago miranda



PRÉMIO PESSOA
Manuel Aires Mateus 0 arquiteto venceu o Prémio Pessoa, uma iniciativa do Expresso e da CGD

"O tempo é a minha
grande descoberta"

Texto VALDEMAR CRUZ
Foto TIAGO MIRANDA

ra de noite e estava no
Porto quando recebeu
um telefonema oriun-
do de Lisboa. Do outro
lado, Francisco Pinto
Balsemão, presidente
do Grupo Impresa e do
Prémio Pessoa, comu-
nicava-lhe que acabara

de lhe ser atribuído o mais almejado
galardão português. Manuel Aires
Mateus, de 54 anos, lisboeta, arquiteto
diplomado pela Universidade Técnica
da capital, confessa-se, umas horas de-

pois, ainda surpreendido, desde logo
por não ser uma questão a ocupar-lhe
os pensamentos. "Ávida é outra", diz.
Por isso, "os prémios agradecem-se,
mas têm sempre esse lado de ines-
perado".

Submerso numa atividade feita de

permanentes descobertas e desafios,
Manuel, depois de sublinhar que "um
prémio em arquitetura nunca é ape-
nas de uma pessoa", recorda a cir-
cunstância de grande parte do seu

percurso ter sido feito na companhia
do irmão, Francisco, um ano mais
novo, com quem desenvolve uma
investigação conjunta, embora em
ateliês separados. Telefonou-lhe na
sexta-feira de manhã. Foi a primeira
pessoa a quem ligou. Fazia questão
de ser ele próprio a dar-lhe a notícia,
antes que começasse a ser divulgada.

O prémio também é das muitas pes-
soas que com Manuel partilham o tra-
balho no dia a dia ou "com o passado
que nos trouxe até aqui. Sem nomes
como Álvaro Siza, Carrilho da Graça,
Gonçalo Byrne e outros, nada disto
seria possível". Ao sustentar que foi o

reconhecimento "internacional des-
ses mestres que nos antecederam a
abrir as portas", o novo Prémio Pessoa
conclui ter sido "o trabalho de muitos
arquitetos que contribuiu para que
este prémio fosse possível".

São longos anos de envolvimento,
tantas vezes marcados pela vertigem
do desafio permanente. Nesse pro-
cesso, aconteceu uma descoberta. A
questão do tempo. "A minha grande
descoberta na arquitetura é o tempo",
afirma. O tempo desenha. O tempo
comunica e suscita novos caminhos.

Quando começaram, recorda, "os

projetos eram desenhados para um
tempo preciso". Hoje desenha-se
"para um tempo contínuo". Para um
envelhecimento. Resulta daqui uma
grande influência na maneira de fazer.
Como consequência, é a própria arqui-
tetura a ser alterada face às dinâmicas
do tempo.
A arquitetura como arte

Para este homem, que começou a tra-
balhar em 1983 com Gonçalo Byrne
e, cinco anos mais tarde, com o irmão
Francisco, há todo um caminho per-
corrido e preenchido, também, com
as aulas na Universidade Técnica de

Lisboa, na Universidade Lusíada, na
Academia de Arquitetura de Mendri-
zio ou na Faculdade de Arquitetura de

Harvard, nos EUA.
Habituou-se a perceber outra cons-

tante do seu labor: "A arquitetura
reage a uma realidade." Talvez por
isso, alguns arquitetos lidam mal com
a hipótese de assumir a arquitetura
como arte. Ancorados na constatação
de que a arquitetura decorre antes de
mais de uma necessidade, afastam-
-se de uma associação que de algum
modo consideram nefasta. Manuel

prefere ver a arquitetura "como uma
arte, mas incompleta. É uma arte em
suspensão, porque só se completa com
a vida. Mas tem uma tão grande in-
fluência e é um tão forte motivo de
reflexão e pede uma tal dimensão de
liberdade para si própria que só pode
ser entendida como uma arte".

De alguma forma, é essa dimensão
artística, ainda que em suspensão,
como diz, que pode ser apreciada em
obras como a sede da EDP, em Lisboa,
o Centro de Criação Contemporânea
de Tours, em França, o Museu de De-

sign e Arte Contemporânea de Lau-
sana, na Suíça, ou o Centro de Artes
de Sines.

Como assinalou o júri do Prémio
Pessoa, "a sua arquitetura é moderna,
abstrata e contemporânea, mas parte
de uma recolha de formas e materiais
vernaculares portugueses, que integra
de modo exemplar. A construção de
formas e volumes é feita com um ca-
rácter inovador, por subtração de ma-
téria, esculpindo vazios, contrariando
assim o sentido clássico do projetar.
Na obra doméstica e na recuperação
de edifícios é raro provocar ruturas,
mas não cede a mimetismos fáceis,
conseguindo estabelecer uma conti-
nuidade entre passado e atualidade".

Depois de lhe ser comunicada a atri-
buição do Prémio Pessoa, no valor de
60 mil euros, pelo presidente de um
júri de que fizeram também parte
Emídio Rui Vilar (vice-presidente),
Ana Pinho, António Barreto, Clara
Ferreira Alves, Diogo Lucena, Edu-
ardo Souto de Moura, José Luís Por-
fírio, Maria Manuel Mota, Maria de
Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães
Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soro-

menho-Marques, o arquiteto continu-



O vencedor da 31 a edição do Prémio Pessoa no seu novo ateliê, próximo do Príncipe Real, em Lisboa



ará no dia a dia a refletir sobre uma
disciplina que responde a problemas
como matéria de trabalho. Ou que se
relaciona com elementos que enfor-
mam uma relação entre o espaço e

as pessoas.
Para dar continuidade a tudo isso, é

essencial, nesta fase da vida, conseguir
manter "a qualidade de ser aguerrido
no trabalho, tão característica dos

jovens arquitetos". Essa é a grande di-
ficuldade e esse é o grande e constante
desafio a vencer.

vcruz@expresso.impresa.pt

O júri reuniu-se esta sexta-feira no palácio de Seteais e atribuiu
o Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, ao arquiteto que projetou
a sede da EDP, em Lisboa fotojosé carlos carvalho


