
Exposição Manuel Vicente, trama e emoção

Trama e emoção. Trama, malha ou enredo; emoção, reacção ou perturbação.

Palavras soltas de um discurso sobre arquitectura, intencionalmente reunidas ao nome de quem as proferiu.

Um jogo de palavras significante de traçados, vidas, intensidade, tristeza e alegria. Duas palavras subjacentes

à obra de Manuel Vicente.

“Um sitio para habitar” ou “O espaço do ser” é como Manuel Vicente define arquitectura.

Esta exposição é uma mostra retrospectiva da obra de arquitectura de Manuel Vicente de 1961 até hoje,

cinquenta anos de trabalho que atravessam a história sócio-politica do Portugal contemporâneo,

acrescentando novos mundos ao nosso universo cultural, entre Portugal e Macau.

Manuel Vicente (Lisboa, 1934) é um dos mais importantes autores da arquitectura portuguesa

contemporânea, reconhecido a nível nacional o com o Prémio AICA/Ministério da Cultura e

internacionalmente com a Medalha de Ouro da ARCASIA (Architects Regional Council of Asia). [ver CV

Manuel Vicente a seguir]

A exposição é composta por desenhos originais – o mais antigo da sua prova para obtenção do diploma e o

mais recente da obra em fase de conclusão da adaptação da Casa dos Bicos a Sede da Fundação Saramago –

que constroem uma linha cronológica aparente, pois como diz Manuel Vicente, as obras entrelaçam-se na

retoma de ideias por executar; maquetas de alguns importantes projectos de Manuel Vicente, modelos

abstractos que na sua escala reduzida nos permitem aperceber toda a dimensão e complexidade de obras

como a Junta de Freguesia da Parede ou do Picadeiro de Queluz; e paineis de uma selecção de 21 obras

executadas propondo uma estrutura de leitura para toda a obra. 

A completar a apresentação, o filme “Learning from Macau #1 e #2”, mais do que uma leitura da

arquitectura, uma reflexão sobre Macau contemporâneo e o lugar dos espaços aí construídos: Fai Chi Kei,

Bombeiros da Areia, Teledifusão de Macau, Arquivo Histórico de Macau e Orfanato Helen Liang.

A exposição integra um conjunto de iniciativas que constituem o Programa “Manuel Vicente, trama e

emoção” (ver mais informação sobre o Programa e iniciativas a seguir), organizado pela “Atalho,

Laboratório de Arquitectura e Urbanismo”, co-produzido pelo Centro de Documentação de Urbanismo e

Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e Departamento de Arquitectura e

Urbanismo do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, financiado pelo Ministério da

Cultura/ Direcção Geral das Artes. O comissário da exposição é o arq. João Carlos Afonso.

A apresentação em Coimbra é uma iniciativa do Colégio das Artes e do Departamento de Arquitectura da

Faculdade de Ciências e Tecnologias, da Universidade de Coimbra.



Local – Galeria do Colégio da Artes da Universidade de Coimbra

(Colégio das Artes, Largo D. Dinis, Coimbra)

Horário da exposição: 4ª a Sábado, das 14h00 às 19h00.

Inauguração – 27 Setembro 2011, 18h30

Aula Inaugural do Ano Lectivo do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologias da

Universidade de Coimbra pelo Professor Arquitecto Manuel Vicente

Departamento de Arquitectura FCT/UC, Sala T2 

(Colégio das Artes, Largo D. Dinis, Coimbra)

 27 Setembro 2011, 17h00

Mesa-redonda "Macau, território em transformação"

com João Afonso, Jorge Figueira, José Maçãs de Carvalho e José Romano

Departamento de Arquitectura FCT/UC, Capela 

13 de Outubro de 2011, 18h30

Manuel Vicente

Manuel Vicente (Lisboa, 1934) é diplomado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1962) e Mestre

em Arquitectura pela Universidade da Pensilvânia, na classe de Louis Kahn (1969). Ensina arquitectura

desde 1970 e proferiu conferências por todo o mundo. Foi membro da comissão instaladora da Associação de

Arquitectos Portugueses (1975/1977) e vice-presidente da Ordem dos Arquitectos (2002 a 2007).

Tem obra construída em Lisboa, Funchal, Goa e Macau; e foi neste último que desenvolveu a maior parte do

seu trabalho. Trabalhou na administração pública, tendo em Macau coordenado o “Gabinete de Urbanização”

(1962/1966) e em Lisboa chefiado o sector de Planos Habitacionais do Fundo de Fomento de Habitação

(1973/1977); a actividade por conta própria inicia-a antes de terminar o curso e até hoje exerce a profissão. É

autor de projectos como Orfanato Helen Liang, Plano UNOR 26, Conjunto Habitacional SAAL Quinta do

Bacalhau, Conjunto Habitacional Fai Chi Kei, Baía da Praia Grande, Casa dos Bicos, Fundação Aga Khan

(não construído), 1º Lugar no Concurso de Ideias de Arquitectura da EXPO98, POBAP e Praça Nam Vam.

Foi distinguido em 1987 com o Prémio de Arquitectura AICA/ Secretaria de Estado da Cultura, em 1993

com o Prémio da Associação de Arquitectos de Macau e em 1994 é distinguido com a Medalha de Ouro da

ARCASIA (Secção Ásia da União Internacional dos Arquitectos) pelo conjunto Fai Chi Kei prémio que

repete em 2005 com a Praça Nam Vam. Em 1998 foi agraciado com o grau de Grande Oficial da Ordem de

Mérito por Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio.



Programa Manuel Vicente, trama e emoção

O Programa “Manuel Vicente, trama e emoção” é um conjunto de iniciativas de divulgação da obra de

Manuel Vicente; a propósito da qual se reflecte sobre a importância da arquitectura na sociedade

contemporânea e se questiona a relação de Portugal com Macau.

Revisitar a obra de Manuel Vicente é reflectir sobre a relação cultural entre Macau e Portugal, dez anos após

a saída da administração portuguesa desse território. Oportunidade para pensar se esse património, para o

qual o contributo de Manuel Vicente é tão significativo, pode ser ponte para uma relação futura com a China.

Outras iniciativas do programa, para além da exposição:

Livro “Manuel Vicente, trama e emoção”

Retrato retrospectivo dos 50 anos de obras de Manuel Vicente, é a sua primeira monografia retropectiva,

publicada em português e inglês. Apresenta 45 obras – através de desenhos, textos, fotografias; cinco ensaios

propondo distintas abordagens à obra (de Ana Vaz Milheiro, João Afonso, Jorge Figueira e Manuel Graça

Dias; José Maçãs de Carvalho); e uma cronologia da obra.

Cores, cartonado, 176 páginas. Editado por Atalho e Caleidoscópio. Já à venda

Editor: João Afonso; Design: Itemzero, Rúben Dias

Vídeo “Learning from Macau #1 e #2”

“Learning from Macau #1 e #2” é um projecto de Jorge Figueira e José Maçãs de Carvalho, realizado a partir

de 5 obras do arquitecto Manuel Vicente, em Macau: Fai Chi Kei (1981-2010) TDM (1964-88), Quartel de

Bombeiros da Areia Preta (1991-98), Arquivo Histórico (1983-85) e Orfanato Helen Liang (1964-65).

Os filmes de José Maçãs de Carvalho, mais do que uma leitura da arquitectura, são uma reflexão sobre

Macau e o lugar dos espaços na sociedade contemporânea.

Realização: José Maçãs de Carvalho; direcção cientifica: Jorge Figueira; assistente de realização: Rui Xavier

Fundo Manuel Vicente, sistematização

O Fundo Manuel Vicente em depósito no Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura da

Universidade do Porto é constituído por toda a documentação e elementos de arquitectura provenientes do

escritório da Travessa do Noronha em Lisboa – esquissos, desenhos rigorosos, maquetas, painéis de

apresentação e processos de arquivo; ao abrigo deste programa foi possível a sistematização da informação

(identificação de elementos, criação de fichas) e elaborar uma listagem da obra com uma proposta de fixação

de datas. Os desenhos originais apresentados na exposição são dele parte integrante.

Responsável do Centro de Documentação da FAUP: Manuel Mendes



“  Manuel Vicente, 15 Edifícios na rota do Oriente”  

Foi a designação dada à apresentação do trabalho de investigação efectuado pelos alunos do Curso de

Mestrado Integrado de Arquitectura do ISCTE, no ano lectivo 2009/2010, que se concretizou numa

exposição, um filme, um catálogo e um seminário que ocorreu em Abril/ Maio de 2010. Sobre 15 obras de

Manuel Vicente foram elaborados relatórios de estudo, que serviram de apoio ao desenvolvimento do

programa, e elaboradas maquetas de análise que integram a Exposição “Manuel Vicente, trama e emoção”.

Coordenadora: Ana Vaz Milheiro

FICHA TÉCNICA DO PROGRAMA

Organização: Atalho, Laboratório de Arquitectura e Urbanismo;

Co-Organização: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Departamento de Arquitectura;

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto – Centro de Documentação de Urbanismo e

Arquitectura;

Parceiro Principal: Fundação do Oriente;

Apoio: Fundação Calouste Gulbenkian; Colégio das Artes da Universidade de Coimbra; Escola de

Arquitectura da Universidade do Minho;

Apoio Institucional: Ordem dos Arquitectos; Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e

Tecnologias da Universidade de Coimbra; 

Projecto financiado pelo Ministério da Cultura/ Direcção Geral das Artes;

Apoio na divulgação: Boletim Informação Arquitectos; Jornal dos Arquitectos.

Mais informações: www.at-lab.info

ou contactar: João Afonso jaf@at-lab.info 916996750


