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ARQUITETO EDUARDO SOUTO DE MOURA 

 

Eduardo Souto de Moura nasceu no Porto, em 25 de Julho de 1952. 

Frequentou o curso de Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. No decurso da sua carreira 

estudantil colaborou no ateliê de Álvaro Siza Vieira entre 1974 e 1979. 

Em 1980, ano da conclusão da licenciatura, recebeu o seu primeiro prémio, atribuído pela 

Fundação Engenheiro António de Almeida, e iniciou a actividade de arquitecto como 

profissional liberal. 

Em 1981 foi nomeado assistente do curso de Arquitectura da FAUP, instituição onde 

leccionou até 1990 e à qual regressou, mais tarde, em 2003. 

Durante os anos oitenta e noventa do século XX foi professor convidado de diversas 

faculdades e escolas de Arquitectura europeias. 

A conceituada figura da chamada "Escola de Arquitectura do Porto" tem inúmeras obras 

espalhadas pelo país e fora dele. De entre os projectos de Souto de Moura podem 

enunciar-se o Mercado Municipal e o Estádio Municipal de Braga (Estádio Axa); a Casa das 

Artes, a Casa do Cinema de Manoel de Oliveira e o Edifício Burgo, no Porto; a Ponte dell' 

Accademia, em Veneza (Itália). Dignas de nota são também as intervenções patrimoniais 

no Convento de Santa Maria do Bouro, em Amares, no edifício da Alfândega Nova (actual 

Museu dos Transportes e Comunicações/Centro de Congressos e Exposições) e na antiga 

Cadeia da Relação (convertida no Centro Português de Fotografia), no Porto, e as 

intervenções territoriais na Faixa Marginal de Matosinhos, no Metro do Porto e na Praça 

do Município da Maia. 

Durante os últimos anos, Souto de Moura também tem trabalhado na área do design de 

produto e, em 2008, em conjunto com o artista plástico Ângelo de Sousa, participou na XI.ª 

Bienal Internacional de Arquitectura de Veneza, em representação de Portugal, com um 

projecto em co-autoria intitulado "Cá fora. Arquitectura desassossegada." 

Em 2011, Souto de Moura tornou-se no segundo arquitecto português, depois de Siza 

Vieira (1992), a alcançar o Prémio Pritzker de Arquitectura, o mais conceituado galardão 

nesta área, atribuído desde 1979 pela americana Hyatt Foundation. 

Em 2016 foi premiado pela X Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU), 

em Madrid, "pelo importante contributo do seu ensino em universidade de diversos 

países".  
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