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Eduardo Souto de Moura 
Pritzker 2011 
 
1. Título: 
 
“Do dinamismo de formas ao desenho espacial”. 
 
Discípulo de Mies van der Rohe, evolui suas ideias a partir de experiências 

com arquitetura unifamiliar, suas formas se tornam mais claras e seus projetos 
integrados com a natureza. 

 
Em suas obras Eduardo Souto de Moura demonstra ressaltar a beleza e 

a autenticidade dos materiais empregados. Seu conhecimento construtivo nas 
combinações de vários materiais é composto também por influências modernas, 
e sua expressão arquitetônica se sobressai na harmonia da construção com a 
paisagem, o emprego de contrastes, e na poética resultante do partido 
arquitetônico. 

A arquitetura moderna ganhou grande espaço e adeptos a partir dos 
anos 30, muitas obras e arquitetos famosos e importantes surgiram dessa 
vertente, porém com o passar do tempo, a arquitetura foi ficando mais livre, 
incluindo discussões sociais, históricos, vernáculos etc, aonde a mistura de 
estilos, materiais e funções ganha espaço, e a arquitetura pós-moderna se 
torna mais hibrida. Entretanto, temos ainda arquitetos que se apoiam nos 
preceitos do moderno, Eduardo é um deles, consegue fazer uma leitura na qual 
conecta o moderno com o atual, o uso do concreto é uma das heranças do 
movimento. 

A arquitetura de Eduardo Souto de Moura tem como ponto focal a 
interação com o local de sua implantação, é isso que se destaca no Museu 
Paula Rego, a solução adotada transmite essa preocupação de não setorizar o 
dentro e o fora, o interior e o exterior, criando uma dinâmica, condição esta 
muito respeitada ao se tratar de um local de exposição de obras de arte, dando 
tanto para o usuário quanto para o expositor maior liberdade. 

Em uma entrevista para a jornalista Lara Braun1, Eduardo Souto de Moura 
qualifica a arquitetura em boa ou ruim, sem outra distinção como sustentável 
ou política. Soluções para programas e considerações abordadas no projeto 
além da harmonia entre o natural e construído são aspectos que promovem o 
discurso arquitetônico. 

Numa entrevista concedida para a revista AU de dezembro de 20052, 
Souto de Moura revela que seu modo de projetar varia conforme o programa. 
“Geralmente são programas que conheço bem. Fiz muitas casas. Falo com o 
cliente para explicar bem, vou várias vezes ao sítio, mas não pretendo que o 
sítio me diga algo. Posso ter uma ideia desajustada, mas depois consigo 
ajustá-la. A solução nunca está no sítio, está em mim. Faço os primeiros 
desenhos e sempre faço maquete.” 

 
 
 
 

1 http://www.holcimfoundation.org/Portals/1/docs/F04/first%20forum/Pages_from_firstforum_pdf_ESoutoMoura.pdf 
Acessado em 10/05/2013 
2 http://www.piniweb.com.br/construcao/arquitetura/portugues-eduardo-souto-de-moura-vence-pritzker-2011-212388-
1.asp Acessado em 10/05/2013 
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Também em seus estudos demonstra o uso de maquetes no 
desenvolvimento do projeto “Hoje é mais fácil, as fotos são feitas em digital e 
eu desenho por cima e testo nas maquetes as proporções. Depois faço um 
sistema de cruzamento de informações das primeiras ideias com as formas das 
maquetes. Muito cedo começo a trabalhar com os engenheiros para saber a 
viabilidade física e se a solução não é contra natura. Muitas vezes altero o 
projeto na própria obra”. 

A escala é uma preocupação constate em sua linha de pensamento, a 
interação entre o território e a pessoa é analisada de forma subjetiva e esta 
presente como podemos colocar como espírito do lugar, a relação de 
construção e o vazio colocado por Bruno Zevi3 “a arquitetura não provém de 
um conjunto de larguras, comprimentos e alturas dos elementos construtivos 
que encerram o espaço, mas precisamente deste vazio, do espaço encerrado, 
do espaço interior em que os homens andam e vivem”. 

 
2. Biografia: 

      
         Eduardo Elísio Machado 
Souto de Moura nasceu em 25 de 
julho de 1952 na cidade do Porto no 
norte de Portugal. 

Formado pela Escola 
Superior de Belas Artes do Porto e 
Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Porto, trabalhou no 
escritório de Álvaro Siza entre 1974 
e 1979. 

No início de sua carreira 
sofreu influencias de seu professor 
Fernando Távora, depois no 

trabalho no escritório de Siza aprendeu o ponto de vista formal, do conceito de 
arquitetura do escritório. Também foi influenciado pelos arquitetos modernistas 
Mies Van Der Rohe e Aldo Rossi, que pregavam uma arquitetura racionalista, 
com geometrias claras e também sofisticação dos projetos. No Brasil refere-se 
o hotel de Niemeyer em Brasília como uma das melhores obras do século 20. 

Souto de Moura conseguiu rapidamente desenvolver sua própria 
linguagem modernista fortemente ligado as tradições Portuguesas. Segundo o 
júri do premio Pritzker "A arquitetura de Eduardo Souto de Moura não é óbvia, 
frívola ou pitoresca. Ela tem inteligência e seriedade", "Durante as últimas três 
décadas, Eduardo Souto Moura produziu um corpo de trabalho que é do nosso 
tempo, mas que também tem ecos da arquitetura tradicional. Os seus edifícios 
apresentam uma capacidade única de conciliar características opostas, como o 
poder e a modéstia, a coragem e a sutileza, a ousadia e simplicidade - ao 
mesmo tempo", em comunicado divulgado pelo site do pritzker4. 

 
 
 
 
 

3 ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. 5ª edição. São Paulo, Martins Fontes, 1996. 
4 http://www.pritzkerprize.com/laureates/2011/jury acessado em 2/4/2013 Acessado em 10/05/2013 
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3. Principais Prêmios: 
1992 - Prémio Secil de Arquitectura: 1º. Prémio para a construção de auditório 
e biblioteca infantil da Biblioteca Pública Municipal do Porto. 
1998 - 1º. Prémio I Bienal Ibero-Americana com a Pousada de Santa Maria do 
Bouro. 
2004 - Prémio Secil de Arquitectura: 1º. Prémio para a construção do Estádio 
Municipal de Braga. 
2011 - Prémio Pritzker. 
2011 - Prémio Secil de Arquitectura: 1º. Prémio para a construção da Casa das 
Histórias Paula Rego. 
2013 - Prêmio Wolf de Artes. 

 
4. Projetos: 

 

Casa Cascais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Em 1980, ano de conclusão de sua licenciatura, Souto de Moura foi 
prestigiado com o seu primeiro prêmio pela Fundação Engenheiro Antônio de 
Almeida. Em 1981 venceu o concurso para o projeto do Centro Cultural de 
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Secretaria de Estado da Cultura no Porto, tornando um dos arquitetos mais 
importantes da nova geração. 

Mas foi a partir do projeto da Casa em Cascais, concluído no ano de 
2002, que o arquiteto começa a desenvolver uma linguagem única, se 
desligando dos caminhos de Mies Van Der Rohe adquirindo características 
próprias, criando uma arquitetura com complexidade e dinamismo. 

A casa em Cascais está localizada em Portugal, é feita em concreto e 
vidro, tem estrutura em balanço e apresenta uma interessante relação com o 
entorno. O arquiteto nunca adotou os modismos, sendo em projetos urbanos 
como domésticos. Suas obras seguem referências a paisagem, vegetação e 
também a história e identidade do local. 
 

Estádio Municipal de Braga 

        
 

                  
 
 
 
 
 
 

O Estádio Municipal de Braga, também é conhecido como “A Pedreira”, 
tem capacidade para 30 mil pessoas em apenas duas arquibancadas laterais. 
O projeto é muito inovador e leva em consideração construções da civilização 
Inca, como fonte de inspiração e conhecimento de técnicas construtivas. O 
projeto dá grande atenção para a iluminação natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A obra foi contemplada com o Prêmio Secil de Arquitetura no de 2004, 
prêmio atribuído por uma empresa Portuguesa para projetos de grande 
importância na arquitetura e engenharia. Construído no local de uma grande 
pedreira o concreto empregado na obra foi retirado in loco. 

O Estádio Municipal de Braga já foi considerado por muitas vezes um 
dos mais inovadores e belos estádios do mundo segundo importantes fontes 
jornalísticas e de crítica. 

 

Mercado Municipal de Braga 

 

 

 
 



           
 

Reforma  em Pousada Amares 

           

           
 



          

Residência Unifamiliar 

          

          



Casa das Histórias Paula Rego 

 

 
 



           
                 

Portugal, num passado recente, investiu em obras pelas principais 
cidades criando circuitos de lazer e cultura com maior relevância internacional. 
O projeto da Casa das Histórias Paula Rego é financiado pelo poder público 
local, e nesse contexto é projetada pelo arquiteto com o cuidado de apresentar 
um espaço de programas que atendam necessidades museológicas, culturais, 
paisagísticas, econômicas e contemporâneas e ter a intensão de ser um 
espaço não austero e leve.  

O museu abriga a obra da artista Paula Rego e de seu marido Victor 
Willing, reconhecidos tanto nacional como internacionalmente, em seu projeto 
arquitetônico destaca-se aspectos como as edificações piramidais de variadas 
alturas subdivididas em salas ligadas por um espaço central de exposição 
temporária, e 750m² para exposições em cartaz. O paisagismo local é 
incorporado e convive numa harmonia compositiva que influenciaram nas 
alturas do projeto, o contraste que o museu propõe como monumento destaca 
o concreto avermelhado. 

A obra obteve destaque e concedeu ao arquiteto pela terceira vez o 
prêmio SECIL como referência da arquitetura portuguesa em 2010. No ano 
seguinte Eduardo Souto de Moura recebe o Prêmio Pritzker, que pelo júri 
ressalta características de uma obra que concilia contrastes como o atual e 
tradicional, poder e modéstia, o contraste e a harmonia com o entorno, interior 
e exterior. 
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