Discurso de Pascal Teixeira da Silva,
Embaixador de França em Portugal
por ocasião da imposição das insígnias de
« Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres »
ao Arquitecto João Luís Carrilho da Graça
Palácio de Santos, 3 de Março de 2011
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Senhoras e senhores,
Caras amigas, caros amigos,
Caro João Luís Carrilho da Graça,
É uma grande honra para a Embaixada de França poder distinguir uma personalidade
como a sua e é um enorme e sincero prazer recebê-lo, aqui no Palácio de Santos, com
a sua família e os seus amigos.
E, se me permite, começo por confessar que hoje estou particularmente feliz por esta
condecoração ser remetida ao obreiro de uma arte que suscita em mim um grande
interesse e fascínio. A criatividade na arquitectura tem-se desenvolvido e
diversificado, no período contemporâneo, de uma maneira deslumbrante. Se eu
pudesse ter mais uma vida gostava de ser arquitecto.
Distinguir um arquitecto como o senhor é distinguir ao mesmo tempo um homem, um
artista, um percurso e uma obra.
João Carrilho da Graça tem concretizado, ao longo dos últimos 34 anos, um trabalho
que logo se destaca por um grande apuro formal e por uma evidente sofisticação
urbana numa paisagem que compreende e respeita profundamente.
Para entender melhor o meio cultural onde evolui, temos de procurar as suas raízes no
Alentejo onde cresceu e começou por construir os seus primeiros edifícios.
Nessa paisagem de cidades fortificadas, de limites claramente definidos, cruzaram-se,
antes, influências árabes e romanas. A arquitectura, branca, nelas foi encontrar uma
profunda ressonância.
Vemos a sua assinatura na pureza do betão branco que é o material mais apropriado a
uma melhor leitura da forma abstracta.
O seu gosto pelas artes plásticas e performativas contemporâneas traduz-se numa
atenção especial a sucessivas actualizações culturais do "espírito do tempo".
Dos projectos que concebeu, entre os quais se contam edifícios públicos, museus,
escolas, faculdades, centros comerciais, piscinas, alojamentos e igrejas, podemos
destacar a Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, a Igreja de S. Paulo de
Macau, o Mosteiro Flor da Rosa (Crato), o Convento de Jesus em Setúbal e o
Convento de São Francisco em Coimbra mas também a recuperação do edifício do
Museu do Oriente de Lisboa, a Escola Superior de Música de Lisboa e o Núcleo
Arqueológico do Castelo de São Jorge. Concebeu também a casa ideal do grande
artista plástico português Julião Sarmento que hoje nos dá a honra da sua presença.

João Luís Carrilho da Graça deixou também a sua marca em França : o Teatro
Auditório de Poitiers TAP (que não se confunda com uma companhia aérea!),
inaugurado em 2008. Observei que os seus auditórios se revestem de uma elegância e
de uma sobriedade muito propícias à música, fazendo eco das palavras de Johann
Wolfgang Goethe: “A arquitectura é música condensada”.
Ainda em França, concorreu com projectos elogiados como a “Cité des Musiques” em
Le Mans, o “Palais des Congrès” de Nancy, O “Musée de la Dentelle et de la Mode”
em Calais, o “Hôtel Métropole”, em Rennes.
Contudo, o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, construído para a Exposição
Universal de 1998 é, sem dúvida, a sua mais emblemática referência nacional e
internacional.
Uma especificidade que também o caracteriza fortemente é o seu empenhamento no
ensino da Arquitectura. Logo depois da sua Licenciatura em Arquitectura pela Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa, em 1977, começou a leccionar, aos 25 anos de
idade, como assistente da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa, entre 1977 e 1992. Como disse uma vez, foi numa altura em que não havia
uma estruturação precisa do corpo docente e do que deveria ser o ensino universitário.
Tratou-se, por isso, para si, de uma experiência muito enriquecedora e, desde então,
nunca mais deixou de ensinar fazendo da faculdade um espaço onde se pode e deve
falar abertamente, trocar ideias e experiências. Li que houve mesmo um trabalho que
deu aos seus estudantes cujo desafio era desenhar um edifício sem gravidade, que
ficou célebre no meio académico.
Desde 2001 é Professor convidado no Departamento de Arquitectura da Universidade
Autónoma de Lisboa e desde 2005 no Departamento de Arquitectura da Universidade
de Évora.
A nível internacional, foi professor convidado para seminários e conferências sobre o
seu trabalho em diversas universidades, nomeadamente em Barcelona, Sevilha, Roma,
Milão, Turim, Verona, Cidade do México, Viena, Aquisgrana (Alemanha)
contribuindo assim para o surgimento de novas gerações de arquitectos. Tentou
sempre conciliar a criação com o ensino o que, na prática, não é fácil. No entanto,
parece-me indispensável não só pela transmissão da experiência, como pelo contacto
com as novas gerações e os seus novos olhares sobre o mundo.
O reconhecimento do seu trabalho traduz-se nos vários prémios que já recebeu ao
longo da sua carreira. Em 1992 recebeu o prémio da Associação Internacional dos
Críticos de Arte. Em 1993 foi distinguido com o prémio “Relação com o Sítio”, da
Associação dos Arquitectos Portugueses, pelo projecto das piscinas de Campo Maior.
Em 1994 recebeu o prémio Secil pela Escola de Comunicação Social, em Lisboa.
Foi galardoado com o Prémio Valmor 1998 e com o Grande Prémio do júri “FAD”
1999, pelo projecto do Pavilhão do Conhecimento dos Mares, na Expo 98 de Lisboa.
Foi distinguido com o prémio “Luzboa 2004” da primeira Bienal Internacional de
Arte da Luz em Lisboa. Foi nomeado inúmeras vezes para o Prémio Mies Van der
Rohe, Prémio Europeu de Arquitectura e foi o candidato proposto pela ordem dos
arquitectos portuguesa para o prémio Auguste Perret, prémios UIA (União
Internacional de Arquitectos), em 2005.

Em 2008 recebeu das mãos do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o
prestigiado Prémio Pessoa que distingue, anualmente, personalidades portuguesas de
reconhecido valor e talento em áreas como as da ciência ou da cultura. No dia 1 de
Setembro de 2010 vence o Prémio Piranesi Prix de Rome que o júri decidiu atribuir
ao seu projecto de musealização e protecção da escavação arqueológica da Praça
Nova do Castelo de São Jorge de Lisboa e ainda do Concurso Internacional para o
novo Terminal de Cruzeiros, um dos mais recentes e estruturantes projectos para a
cidade de Lisboa.
O Arquitecto Carrilho da Graça tem desenvolvido uma actividade profissional
rigorosa, criando uma linguagem própria para cada situação específica. Como dizia
um grande – embora controverso – arquitecto francês do século XIX, Viollet-le-Duc:
“O estilo é, para a obra de arte, o que o sangue é para o corpo humano: ele
desenvolve-o, alimenta-o, dá-lhe a força, a saúde, a continuidade”.
(Dicionário francês de reflexão sobre a arquitectura).
Pois João Luís Carrilho da Graça demonstrou com mestria que, segundo a famosa
fórmula de Boileau, “O estilo, é o homem”.
O seu conceito sobre a arte de construir demonstra a vitalidade da criação
contemporânea portuguesa e faz de si, João Luís Carrilho da Graça, um arquitecto de
primeiro plano, um grande embaixador da arquitectura portuguesa na cena europeia e
internacional.
O seu trabalho constitui, sem dúvida, uma ilustração do que o escritor francês Victor
Hugo diz no seu famoso livro “Nossa Senhora de Paris”: “A arquitectura é o grande
livro da humanidade, a principal expressão do homem, nos seus diversos estados de
desenvolvimento quer como força, quer como inteligência”.
A arquitectura tem de ser humanista. Foi justamente o que disse e cito : “Eu acho que
a arquitectura tem necessariamente de pertencer ao universo dos que reconstroem
permanentemente o mundo no sentido de o humanizar, de conseguir reequilibrá-lo e
torná-lo mais humano”.
O seu trabalho atingiu uma maturidade e coerência feitas de racionalidade e
minimalismo e contribui para que a arquitectura seja uma das mais universais e
atraentes actividades do mundo. E, se o projecto da sua vida ainda está para vir como disse numa entrevista - a arquitectura portuguesa justifica, graças a si, a melhor
atenção dos públicos nacionais e internacionais.
A sua obra reflecte tanto o universalismo, como o génio específico de Portugal, cuja
escola de arquitectura se situa ao mais alto nível. É por isto que a República Francesa
quis distingui-lo pois o universalismo francês, que irrita às vezes, manifesta-se nos
dois sentidos: não só pela difusão dos seus valores pelo mundo, mas também pelo
reconhecimento do estatuto universal a que alguns criadores, de qualquer
nacionalidade, ascendem.
O contributo que dá para este universalismo merece o testemunho e o agradecimento
da República Francesa e do seu povo.
Pour toutes ces raisons, Cher João Luís Carrilho da Graça, au nom du Ministre de la
Culture et de la Communication, je vous remets les insignes de Chevalier de l'Ordre
des Arts et des Lettres.

