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Entre agosto de 1974
e outubro de 1976
os arquitetos portugueses,
ao lado dos moradores
das "ilhas" e dos bairros
de lata, quase toea ram a utopia.
o periodo de vigeneia do SAAL
levou para a rua a diseussao
sobre 0 modelo de eidade
e os moradores dos eentros
historicos aproveitaram
para reelamar 0 direito ao lugar
em vez da exp ulsao para a
periferia.O proeesso e datado,
padeeeu de contradic;5es,
teve insulleieneias, mas
ousou questionar verda des
estabeleeidas.lsso foi-Ihe fa tal

os olhos de quem estava, chegayam como vi ndos de urn mundo
outro. Eram jovens, traziam no
olhar, nas pa lavras novas, nos
_ g:estosdeddidos, na vontade de
arrastar a transforrna.;ao, a esperan.;a de urn
qUOlidiano difereme para trabalhadores pobres, habiruados a sobrevivencia na "i lha", no
bairro d andestino, com teto, mas feito rufna.
Na aparencia do desleixo das roupas, eles e
elas deixavam perceber uma outra perten~a
distante das gangas gastas e rotas, ou as camisas de flanela de cores desbotadas de quem
os recebia. Vinham da cidade, mas era outra
a cidade vivida quando vagueavam por aquele
amontoado de casas cheias de gente sequiosa
de mudar de vida. Percorriam os bairros dan destinos de terras como Sao Pedro da Cova, a
escassos qui16merros do centro do Pono, ou
em bairros de lata em Lisboa, Setubal, no Algarve, e mergulhavam num tempo diferente,
numa miseria julgada de outras latitudes. Isso

comovia-os. Dava forc;a a ceneza da utilidade
do seu trabalho. Envolviam -se de corpo inteiroo Chegavam a deixar ali a alma, tao forte e
inesperado era 0 envolvimento com as dores
de uma populac;ao pela primeira vez co locada
no centro da preocupac;ao dos outros. Os outros corporizavam urn dos mais gloriosos, irrepetiveis e singulares projetos desenvolvidos
pela arquiterura portuguesa contemporanea.
Os outros rapidamente deixaram de ser vistos como 0 outro. Sem serem da com un idade, eram tambem a comunidade. Os outros,
estu dantes de arquitetura se mpre di rigidos
por urn arquiteto senior, eram os elementos
das brigadas SAAL - Serv i ~o Ambu lat6rio
de Apoio Local. Alguns desses outros vao estar hoje todo 0 dia em Serralves a discutir "0
SAAL em retrospetiva".
Eduardo Souto de Moura foi urn desses
outros a trabalhar no Bairro de S. Vftor, pr6ximo da entao Escola Superior de Relas Artes
do Porto - ESBAP. Criado a 6 de agosto de
1974 par Nuno Portas, a epoca secrerario de
Estado da Habit a~ao e Urbanismo, 0 prograrna SAAL visava "apoiar, atraves das camaras
municipais, as inidativas de popu la~oes mal
alojadas, no sentido de colabo rarem na transfo rm a~ao dos pr 6p rios bairros". As frases
va lem pelo signifi cado que conseguirmos ou
quisermos atribuir-Ihes. Aquela frase comida
no despacho podia nao passar disso mesmo.
De uma frase. A urgencia da mudan\,a, a nova
dinam ica criada pelo 25 de Abri l, encarregaram-se de criar as condi~oes para "uma experiencia que nao voilan) a acontecer", vaticina
Souto de Moura. Para "miudos com pouco
mais de 20 an os", prossegue, "foi 0 pOI' em
prarica questoes em varios campos, como na
Iinguistica, na expressao do desenho, no campo da poiftica, da organ i za~ao das associa~oes
de moradores com quem trabalh amos, e no
campo da intera~ao da componente social da
arquite£ura, no sentido de perceber se e mais
socia l, ou se e lima ciencia. Provou-se ali, em
laborat6rio, que tinha essas duas vertcntes".
o processo, constata, avan~a coman dado
"por 6rimos professores da Escola, e por urn
mestre, que era Siza, em bora na altura ainda
n a~ tivessemos consciencia disso".
Alvaro Siza, sentado no seu gabinete ao final de uma manila de dom ingo, recorda 0 inicio da int erven ~ao no Bairro de Sao Vitor, "a
pedido de urn grupo de estudantes, entre os
quais se inclulam Souto de Mou ra, Adalbeno
Dias ou Teresa Fonseca". Cativa-o a alltentici-

Os moradores sairam a rua
para defender 0 dire Ito a hablta<;ao

dade do processo: "0 debate era feito de uma
forma aberta, e pOl' vezes com grandes difi culdades". Em Sao Vitor, pOI' exemplo, "havia
de inicio alguma reserva em re la ~ao aos tecnicos, vistos como burgueses, e pOl' isso nao
imed iatamente aceites. Gradualmente foi
havendo confian~a de parte a pane".
Af tiveram urn papel prepo nde rante as
comissoes de moradores, que se assumiam
como porta-voz de uma situa~ao dram atica
vivida por milhal'es e milhares de famflias em
todo 0 pais. Alexand re Alves Costa, nomeado responsavel pelo projeto SAAL no Porro,
lembra a carencia de 400 a 600 mil fogos no
pais, "com muita gente a viver em bairros de
lam ou casas subalugadas". Uma das men sagens saidas da R evo lu ~ao do 25 de Abril passava pelo dircito it habita~ao e isso implicava
a existencia de uma polftica de habita~ao social. Naquela situa~ao de urgencia, surgem os
movimentos de ocupa\,ao de casas e impoe-se
a necessidade de fa zer algo capaz de dar substancia as reivindica~oes que atravessavam 0
pais . E nesse contexto que aparece 0 despacho de Portas, muito inspirado em modelosja
testados em alguns paises da America Latina,
e do qual resultava a necessidade de organiza~ao de comissoes de moradores, as quais era
atribuido 0 direito, inicialm ente atraves das
camaras municipais, a uma politica de apoio
para terem novas casas.
o despacho estimu lava tambem a autoconstrw;iio, e tera passado pOl' af aquela que
veio a rransformar-se numa diferen~a essen cial entre 0 processo SAAL desenvolvido a
Norte, em particula r na zona do Porto, e 0
trabalho feito em Lisboa e algumas zonas da
regiiio SuI. Alves Costa fa la da grande tl'adi~ao da autoconstru\,ao em Lisboa, ao contrario do que se passava no Porto . Alem disso,
realc;a, "as popu l a~oes que mais rapidamente
se organizaram e pedil'am para ser ajudadas
pOl' aquele organismo. eram muito centrais".
Tratava-se de moradores das "i lhas", descendentes de openirios, " popul a~6cs muito conscientes politicamente. e com conhecimento
do que tinham sido os projetos anleriOl'es
dos bairros camararios, com dcmolic;ao das
'ilhas', expulsiio para a peri feria. a tua~ao prepotence dos fiscais camanirios, muitas vezes
comprometidos com a PIDE".
Alvaro Siza aborda tam bern esta questiio
para dizer que " 0 Porto e especial. No centro
hist6rico da cidade havia muita populac;ao
agrupada em pequenas comunidade s, as
'ilhas', que ja vinham do seculo XIX'. Depois
vieram os program as de e rradi ca~ao das
'Hhas', com as populac;6es deslocadas para a
periferia e as comunidades a serem divididas
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o SAAL e talvez a primeira manifestw;ao

em que as pessoas nao sao afastadas
dos centros historicos. Essa tentativa de manter
os moradores no lugar, recuperando-o,
euma nova e atualissima maneira de ver a cidade
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Anuncio colocado por moradores do Sairro

Chaves de Oliveira. Porto. 1975

scm qualque r

preoc upa~ao

com as co nse-

quencias daqueJa se pa ra~ao for~ad a de moradores. Alem disso, sublinha Siza, "nos bairros

camanirios passa a haver uma regulamenta\ao tiranica", com a "vida privada completameme vasc ulhada", completa Alves Costa.

Todo este contexto faz naseer uma das
p ri ncipais re i vin dica~6cs dos morado res no
ambito do pr ocesso SAAL: 0 direito ao lu -

gar. Jorge Figueira, arquiteto , professor de
hi st6ria da arquitctura na Univcrsidadc d e
Coim bra e tambem docente da Faculdade de
Arquitetura do Pono , de fende ser esse um
outro decisivo fator para explicar as especiais
caracterfsticas do tra bal ho fe ito no Porto,
com implica~oes direras na pnirica da arq uitetura. Ate e n tao, explica, "0 que os al'quitetos fa ziam era trabalho pa ra a burguesia nortenha". De repente, e devido aQuela exigencia
do d irei to ao lugar, "tern a possibili dade d e
trabalhar no centro hist6rico da cidade. Nao
era pensavel que, de um momento para oou44 1An.rAl. l 10 de maio de 2014 1Expresso

tro, fosse dada aos arQuitetos a possibilidade
de dialogar com as popu la~oes e constr uirem
no celUl'o da cidade".
So uto de Moura fa la d e " lim a matteira
nova de ver a cidade, sob 0 ponto de vista das
pedras, e sod al , pelas pessoas. E talvez a prim eira man ifes ta\ao e m que as pessoas nao
sao afastadas dos centros hist6ricos. que tambem nao e ra m [ra nsformad os e m cemi rios
teatrais. Essa tentativa de manter as pessoas
no lugar. rec llper ando-o. e Uffia nova maneira
de vel' a cidade, que e a rualfssima".
POl' outro lado, cru zam-se no SAAL 0 gosto pe lo shio e pelas preexistencias com 0 desejo de sel' moderno. 0 resu hado e, assinala
Figueira, " 0 cruzamento e ntre u rn con ceito
prog ressisra , corpol'i zado e m Siza, e uma visao culturalisra, proragonizada pOl' Tavora, e
isso espantava mllita gem e la fora".
Como seria de preyer, esta aproxima.-;ao
a urn modelo n ovo de cidade, 0 fa cw e m si
mesmo de estar a ser discutido 0 burgo num
espac;o exterior aos gabinetes das camaras
municipais, numa especie de de m ocl'acia

participativa, com todas as contra di ~oes ideo16gicas que a epoca proporcionava, desperta
ala rme e preocupaC;ao em alguns sectores politicos e sociais. Mexia com interesses instalados, punha em ca usa projetos, pia nos muni cipais e pianos espeeularivos. Am e a~avam - se
imeresses fundhirios. Surgem ataques com
orige ns diversas e acusac;oes vcirias, inclusive
de desvio de fu ndos. Os moradores come~am
a ver a mear;ado urn proeesso em que acreditaram , sucedem-se as manifesta.-;oes, abremse q ue relas j udicia is nunca conclu idas e ,
como diz Jorge Figueira, "aca ba pOl' ser tud o
muito t ra umatizante para os protagoni stas".
De sLibito, a 27 de outubro d e 1976, os entao
ministros Costa Bras e Eduardo Pereira e mi tern urn despacho a co loear urn ponto final
n uma experiencia tran sform adora, mas de
curta durar;ao.
Oai Alexa nd re Alves Costa, tal como Alvaro Siza, n a~ considerarem a existenc ia de
uma arquitetura do SAAL, ou da R evo lu ~ao,
se preferirmos. Nao ho uve tem po pa ra isso.
Jorge F igueira, pelo contra rio, defende que
aquela expe ri encia, ao envolver varias cid ades, pelo modo com o t rato u 0 dil'eiro a habita~ao dos moradores ma is des favorecidos,
ou "por toda uma cu lru ra que estava a fl or da
pele dos arquitetos, e que ali se materializa",
faz com que seja possivel fal ar de uma arqui tetura do SAAL. "Aquilo e a Revo l u~ao a entrar dentro das pessoas", garante.
o trabalho daqu elas bdgadas de a rquiteros pode, com 0 tem po. ter ganho uma di me nsao m itiea. J-Io uve contradir;oes. Alg uns
processos fora m menos conseguidos, outros
foram vi lipendiados. Ainda assim , se ha hoje
um adquirido, e a eOnS lat a~aO de que 0 SAAL
e um dos ele mentos fund ad ores do qu e depois veio a ser conhecido como a arqui tetura
portug uesa contemporanea. Torna-se funda mental para a internacionaliza.-;ao dos arquitetas pOl'l ug ueses. Extinto 0 SAAL, mu itas
arqllitetos ficam sem tra balh o. Um de les,
entre tantos outros, e Alvaro Siza. Ninguc m
Ihes encom endava obra. Se e vel'dade, como
diz Siza, que "nao se invenra de repente uma
nova linguagc m", nao (: me nos certo que as
experiencias da Bou~a e Sao VitoI', pOl' exem plo, despel'lam a curiosidade dos poderes m un icipais e m di ferentes paises e urope us. Nao
qu eriam rep licar 0 processo, mas descjava m
experimental' aquela a utenticidade de di alogo com as popula.-;oes da qualres ultou uma
nova dens idade no exercicio da arquiterllra,
ate al inexisten te entre os arquitetos portug ueses. Co m e~ava en tao urn tempo novo para
a a rquitetul'a portuguesa. A
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