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SIMPÓSIO
SAAL: EM RETROPROSPETIVA
Auditório
10 MAI 2014, 09h30—18h30
Pretende-se neste simpósio debater o SAAL
[Serviço Ambulatório de Apoio Local] e pensar de forma retroprospetiva, as virtualidades
dos processos participativos em arquitetura,
não esquecendo as questões arquitetónicas
internas, por vezes subsumidas no debate
ideológico. Quarenta anos volvidos sobre o
seu arranque, consequência da Revolução
do 25 de abril de 1974, é importante debater
o processo interdisciplinar que foi o SAAL,
numa ótica que admite já a distância histórica mas simultaneamente permite a participação de alguns dos seus protagonistas.
Este simpósio é o ponto de partida de uma
discussão que se irá estender até novembro
com a inauguração no dia 31 de outubro no
Museu de Arte Contemporânea de Serralves
da exposição “O Processo SAAL: Arquitetura
e Participação 1974—1976” e com a abertura
no dia 14 de novembro de um colóquio em
Coimbra organizado pelo Centro de Estudos
Sociais da Universidade desta cidade, intitulado “74 14 SAAL # ARQUITECTURA”. A articulação entre estes diversos palcos pretende
complementar as perspetivas, as metodologias e os instrumentos de investigação sobre
o SAAL.

09h00
Abertura de portas
09h30
Boas vindas e abertura: Suzanne Cotter,
Diretora do Museu de Serralves
09h45
Abertura: Delfim Sardo, curador da exposição
“O PROCESSO SAAL:
ARQUITETURA E PARTICIPAÇÃO, 1974—1976”
10h00
CONFERÊNCIA INTRODUTÓRIA
Arq.º Nuno Portas
10h45
O SAAL COMO POTÊNCIA
TRANSFORMADORA
Dr.ª Raquel Varela
Arq.º Joaquim Moreno
Moderação: Liliana Coutinho, Coordenadora
do Serviço Educativo do Museu de Serralves
12h00
PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTO
Arq.º Pedro Clarke
Arq.º Pedro Bandeira
Moderação: Arq.º Jorge Figueira
13h15
Almoço
15h00  	
SAAL: EM RETROPROSPETIVA
Arq.º Álvaro Siza
Arq.º Raúl Hestnes Ferreira
Arq.º Eduardo Souto de Moura
Moderação: Arq.º José António Bandeirinha
17h00
CONFERÊNCIA FINAL
Arq.º Alexandre Alves Costa

ABERTURA
Delfim Sardo
O PROCESSO SAAL: ARQUITETURA E
PARTICIPAÇÃO 1974—1976
O SAAL representa a cultura arquitetónica do
25 de abril e é um momento fundamental de
equacionamento da questão habitacional num
contexto politicamente participado. Rever o
processo hoje implica pensar as questões da
participação e as suas relações com a permanência da arquitetura e do arquitetónico, num
exercício elástico entre proximidade e distanciamento. Entre a situação de experiência
primeira de que o SAAL está imbuído, as suas
tensões internas, a formulação utópica e um
claro pragmatismo presente na ideia de urgência foi-se construindo um campo de afirmação
de um pensamento arquitetónico que materializa uma outra modernidade, longe da ideia
de estilo e entendida como processo. Trata-se,
portanto, de repensar esta performatividade.
PAINEL
O SAAL COMO POTÊNCIA
TRANSFORMADORA
Raquel Varela
“TANTA GENTE SEM CASA, TANTA CASA SEM
GENTE”: AS COMISSÕES DE MORADORES E
O PAPEL DAS MULHERES NA QUESTÃO DA
HABITAÇÃO NA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
Durante 1974—1975 um amplo movimento social atingiu o setor da habitação. Organizava-se
este movimento em estruturas de poder local,
democráticas — as comissões de moradores.
Nascem quase de imediato como estrutura de
decisão local, atuando como um poder paralelo
face às câmaras municipais, em recomposição
e com escasso poder quando se tratava de lidar com a questão da habitação (alojamentos,
espaços culturais). Os processos de ocupação
de casas vão levar a projetos distintos dentro
da mesma área (ocupação de casas de construção social, auto construção, ocupação de
casas vazias e questionamento da lei de propriedade dos solos de 1965). Nas comissões
de moradores as mulheres vão ter um papel
destacado, o que se reflete também no tipo de
reivindicações e propostas destas. A maioria
das reivindicações são de emergência: direito
à habitação (mantendo-se as populações no
mesmo local ou bairro); infra-estruturas; creches e infantários; saneamento básico. Estas
comissões têm uma organização por bairro —
e não necessariamente administrativa, como

no caso de freguesia, e portanto têm uma dimensão que reúne formas de solidariedade ou
de conflitos, mas em torno das vidas comuns
fora do espaço de trabalho. Foram variadas as
formas de coordenação das comissões de moradores, mas estes foram os primeiros organismos de dualidade de poderes a coordenaremse, antes de as comissões de trabalhadores
encontrarem formas de coordenação.
Joaquim Moreno
APRENDIZAGEM REVOLUCIONÁRIA
O processo SAAL que se seguiu à revolução
de abril de 1974 foi talvez o mais intenso momento recente do que se poderia chamar uma
arquitetura social em Portugal. Para muitos
dos protagonistas, ainda estudantes desta
“excepção irracional do sistema”, este foi também um processo de aprendizagem radical.
No caso específico da Escola de Belas-Artes
do Porto (Segunda Secção: Arquitetura), ao
tempo envolta num processo pedagógico “experimental” e mais ou menos paralisada pela
contestação estudantil, este processo foi simultaneamente uma extensão e uma alternativa à escola. Extensão porque foi uma oportunidade surgida do contacto e comunhão com
as populações da zona, e alternativa porque
se substanciou num momento emancipador,
de aprendizagem e autonomização disciplinar. O produto histórico desta cooperação
conflituosa, ainda que fruste de um ponto de
vista material — ou até mesmo cruel na iniqua
repartição do magro espólio de um processo
violentamente interrompido — é, do ponto de
vista disciplinar da arquitetura, uma forja de
uma certa maneira de pensar e atuar a arquitetura. É a radicalidade pedagógica engendrada por este momento de compromisso social
e urbano da arquitetura, no caso particular de
um projeto, que aqui se analisa.
PAINEL
PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTO
Pedro Clarke
LEARNING TO WORK TOGETHER
“Learning to Work Together” apresenta uma
experiência de trabalho em contextos de custos muito controlados e com populações em
condições económicas bastante limitadas,
onde a gestão de expectativas se torna um dos
elementos principais dos projetos. “Aprender
a trabalhar juntos” refere-se assim não só às
práticas participativas que integram o nosso processo criativo mas também à forma

contínua como o trabalhar em equipa faz parte
do projeto, quer na obra, na arquitetura, quer
em diferentes instituições (ou outros tipos de
projetos), para alcançar os melhores resultados possíveis.
Pedro Bandeira
DO SAAL À LUZ
O processo SAAL é quase sempre referido
como único em Portugal no que refere às
questões relacionadas com a “participação”
das populações no projeto de arquitetura.
Extinto por questões ideológicas e sob a pressão de variadíssimos interesses económicos,
interessará, agora, maturada a nossa democracia de quarenta anos, repensar o sentido
dos processos participativos. A partir da experiência de planeamento da Nova Aldeia da
Luz (no âmbito da construção da Barragem
do Alqueva) procurar-se-á questionar o papel
dos governantes, dos moradores, dos projetistas e, não menos importante, dos meios de comunicação social na edificação da cidade e do
seu espaço público. Concluir-se-á que o sentido do “direito à cidade” não subsistirá sem o
“dever à cidade”.
BIOGRAFIAS
Alexandre Alves Costa (Porto, 1939) é Arquiteto e Professor Catedrático Jubilado da
Universidade do Porto. Pertenceu à Comissão
Coordenadora do SAAL/Norte, responsável
pelo setor de Planeamento e Apoio ao Projeto.
Participou no filme Direito à Habitação, exibido
pela RTP em 1976. Grande Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte /Ministério da Cultura, 2008.
Álvaro Siza Vieira (Matosinhos, 1933) Arquiteto. No âmbito do SAAL, foi autor dos projetos
do Bairro da Bouça e do Bairro de São Vitor,
no Porto. Prémio Pritzker, 1992.
Delfim Sardo (Aveiro, 1962), Professor do Colégio das Artes e da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. Curador da exposição “O Processo SAAL: Arquitetura e Participação 1974—1976” (31 de Outubro 2014 a 01 de
Fevereiro 2015, Museu de Serralves).

Eduardo Souto de Moura (Porto, 1952) Arquiteto, Professor na Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto. Colaborou no ateliê do
Arqt.º Álvaro Siza Vieira durante o período de
implementação do projeto SAAL, entre 1974 e
1979. Pritzker de Arquitetura, 2011.
Joaquim Moreno (Luanda, 1973) Arquiteto,
docente na Graduate School of Architecture,
Planning and Preservation da Columbia University, no Departamento de Arquitetura da
Universidade do Minho e no Departamento de
Arquitetura da Universidade Autónoma.
José António Bandeirinha (Coimbra, 1958)
é arquitecto e Professor Associado no departamento de Arquitetura da Universidade
de Coimbra, onde defendeu a dissertação de
doutoramento intitulada “O Processo SAAL e
a Arquitetura no 25 de abril de 1974”.
Nuno Portas (Vila Viçosa, 1934) é arquiteto,
urbanista e Professor Jubilado da Faculdade
de Arquitetura da Universidade do Porto. Em
1974 assumiu o cargo de Secretário de Estado
da Habitação e Urbanismo. No exercício dessas funções, fomentou a criação de cooperativas de habitação e de gabinetes de apoio local
(GAT) e concebeu o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL). Prémio Valmor, 1975.
Pedro Bandeira (Porto, 1970) é arquiteto e
Professor Auxiliar na Escola de Arquitetura
da Universidade do Minho.   Foi co-autor com
João Figueira, Luís Miguel Fareleira, José Miguel Rodrigues e Luísa Rodrigues do Plano e
Projetos das Infra-estruturas e Habitações da
Nova Aldeia da Luz.
Pedro Clarke (Cambridge, Reino Unido, 1983)
é arquitecto, fundador do ateliê A+. Mestrando
em Desenvolvimento e Práticas de Emergência no Centre for Development and Emergency
Practice da Oxford Brookes University.
Raquel Varela (Cascais, 1978) é historiadora,
Investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa
e do Instituto Internacional de História Social.
Publicou, entre outros, História do Povo na Revolução Portuguesa 1974─1975 (Lisboa: Bertrand, 2014).
Raúl Hestnes Ferreira (Lisboa, 1931) é arquitecto e professor na Universidade Lusófona.
Foi autor do projeto de arquitectura do Bairro
SAAL Fonsecas-Calçada, em Lisboa. Prémio
Valmor, 2002.

SYMPOSIUM
SAAL: A RETROPROSPECTIVE
Auditorium
10 MAY 2014, 09h30—18h30
This symposium will focus on SAAL [Serviço
Ambulatório de Apoio Local [Local Ambulatory
Support Service] —, aiming at a retroprospective discussion of the potentialities of participatory processes in architecture while keeping
in mind internal architectural issues that were
often subsumed in ideological debate.
Forty years after having been launched, as
a result of the 25 April 1974 Revolution, it
seems important to discuss SAAL’s interdisciplinary process from a perspective that historical distance allows, while counting on the
participation of some of its protagonists.
This symposium is the starting point for a
discussion that will continue until November
with the inauguration of the exhibition ‘The
SAAL Process: Architecture and Participation
1974—1976’, on 31 October at the Serralves
Museum of Contemporary Art, and the conference ‘74 14 SAAL # ARQUITECTURA’, organized by the Social Studies Centre of the
University of Coimbra on 14 November. The
articulation between these events is intended
to complement the perspectives, methodologies and research tools on SAAL.

09h00
Opening
09h30
Welcoming address: Suzanne Cotter, Director of
the Serralves Museum
09h45
Opening: Delfim Sardo, curator of the exhibition
‘THE SAAL PROCESS: ARCHITECTURE AND
PARTICIPATION, 1974—1976’
10h00
INTRODUCTORY SPEECH
Architect Nuno Portas
10h45
SAAL AS TRANSFORMING POWER
Dr. Raquel Varela
Architect Joaquim Moreno
Moderator: Liliana Coutinho, Head of Education
of the Serralves Museum
12h00
PARTICIPATION IN CONTEXT
Architect Pedro Clarke
Architect Pedro Bandeira
Moderator: Architect Jorge Figueira
13h15
Lunch break
15h00  
SAAL: A RETROPROSPECTIVE
Architect Álvaro Siza
Architect Raúl Hestnes Ferreira
Architect Eduardo Souto de Moura
Moderator: Architect José António Bandeirinha
17h00
CLOSING SPEECH
Architect Alexandre Alves Costa

OPENING
Delfim Sardo
THE SAAL PROCESS: ARCHITECTURE AND
PARTICIPATION 1974—1976
SAAL represents the architectural culture of
the 25 April 1974 Revolution. It constitutes a
crucial moment in the thinking of the housing
problem within a politically participated context. To review that process today means to reflect upon questions of participation and their
relationship to the permanence of architecture
and the architectural in a flexible exercise between proximity and distancing. Amidst the situations of unparalleled experience that permeated the SAAL process, its internal tensions, its
utopian formulation and an unequivocal pragmatism present in the idea of urgency, a field
of affirmation of architectural thought started
to form. This materialized another modernity,
far from the idea of style and understood as a
process. The aim is, therefore, to rethink that
performativity.
PANEL
SAAL AS TRANSFORMING POWER
Raquel Varela
‘SO MANY PEOPLE WITHOUT A HOUSE,
SO MANY HOUSES WITHOUT PEOPLE’:
TENANTS’ COMMITTEES AND THE ROLE OF
WOMEN IN THE ISSUE OF HOUSING IN THE
CARNATION REVOLUTION
In 1974—1975 an encompassing social movement had an impact on the housing sector. This
movement was organized into local, democratic power structures. Tenants’ committees
emerged almost immediately as local decision
structures, functioning as a power parallel to
the municipal councils, which were being reformed and had only limited power to deal with
the issue of housing (accommodation, cultural
spaces). Squatting processes lead to different
projects within the same area (squatting of
social housing, self-construction, squatting of
empty houses and a questioning of the 1965
land ownership law). Women had an important role in tenants’ committees, which also
reflects their demands and proposals. Most
were emergency demands: the right to housing (with populations remaining in the same
location or neighbourhood); infrastructures;
kindergartens; sanitation. These committees
were neighbourhood organizations — instead
of being necessarily administrative, such as in

the case of parishes, theirs is a dimension that
encompasses solidarity as well as conflicts, albeit related to life in common outside the workspace. Tenants’ committees saw various forms
of coordination, but they were the first dual
organs of power to self-coordinate, even before
workers’ committees had found their forms of
coordination.
Joaquim Moreno
REVOLUTIONARY LEARNING
The SAAL process that followed the 25 April
Revolution was perhaps the most intense recent moment of what could be termed a ‘social architecture’ in Portugal. For many of the
protagonists of this ‘irrational exception to the
system’, who were still students, this was also
a radical learning process. In the specific case
of the Porto School of Fine Arts (Section Two:
Architecture), at the time involved in a ‘experimental’ pedagogic process and more or less
paralyzed by student protests, this process was
both an extension and an alternative to the
school: an extension since it emerged from the
contact and communion with the local populations; an alternative as it came to being at a
moment of emancipation, learning and disciplinary autonomization. The historical result
of this conflict-ridden co-operation, although
insignificant from the material point of view —
or even cruel in the unequal distribution of the
meagre spoils of a process that was violently
interrupted — was, from the point of view of
architecture, the crucible for a certain way of
thinking and acting in architecture. It was the
pedagogic radicalism brought about by this
moment of social and urban engagement of architecture, in the particular case of one project,
which will be analysed here.
PANEL
PARTICIPATION IN CONTEXT
Pedro Clarke
LEARNING TO WORK TOGETHER
‘Learning To Work Together’ showcases a work
experience in contexts of stringently controlled costs and with populations in very poor
economic conditions; an experience in which
expectation management is a crucial element
of each project. ‘Learning To Work Together’
thus refers not only to the participatory practices that make up our creative process, but
also to the continuous way in which team work
is part and parcel of the project, both in terms
of construction and architecture, and also

within different institutions (or other types of
projects), as a means to attain the best possible
results.
Pedro Bandeira
FROM SAAL TO LUZ
The SAAL process is invariably mentioned as
unique to Portugal in terms of population ‘participation’ in architectural design. Extinct due
to ideological issues and under pressure from
a multitude of economic interests, the time
has now come, after forty years of democracy
in Portugal, to rethink the value of participatory processes. Based on the Nova Aldeia da
Luz planning experience (in the context of
the Alqueva Dam construction) we will seek to
question the role of governments, residents, architects and, last but not least, of the media in
the construction of the city and its public space
to conclude that the meaning of the ‘right to
the city’ cannot survive without a ‘duty to the
city’.
BIOGRAPHIES
Alexandre Alves Costa (Porto, Portugal, 1939)
is an architect and Associate Professor at the
University of Porto. Alves da Costa was part of
the Coordination Committee of SAAL/North
and Head of the Planning and Project Support
Sector. He participated in the film Direito à
Habitação [The Right to Housing], shown by
RTP in 1976. International Association of Art
Critics / Ministry of Culture Award, 2008.
Álvaro Siza Vieira (Matosinhos, Portugal, 1933)
is an Architect, author of the projects SAAL/
Bairro da Bouça and SAAL/Bairro de São Vitor,
in Porto. Pritzker Architecture Prize, 1992.
Delfim Sardo (Aveiro, Portugal, 1962), lecturer
at the Arts College and at the Faculty of Arts
and Humanities of the University of Coimbra,
where he coordinates the MA in Curatorial
Studies. Curator of the exhibition “O Processo
SAAL: Arquitetura e Participação 1974─1976”
(31 october 2014 to 01 february 2015, Serralves
Museum).
Eduardo Souto de Moura (Porto, Portugal,
1952) is an architect and Professor at the
Faculty of Architecture of the University of
Porto. He worked with Álvaro Siza Vieira from
1974 to 1979. Pritzker Architecture Prize, 2011.
Joaquim Moreno (Luanda, Angola, 1973) is an
architect and lecturer at the Graduate School

of Architecture, Planning and Preservation
of Columbia University, at the Department
of Architecture of the University of Minho
and at the Department of Architecture of
Universidade Autónoma.
José António Bandeirinha (Coimbra, Portugal,
1958) is an architect and Associate Professor
at the Department of Architecture of the
University of Coimbra. He holds a PhD from
the same university with the dissertation ‘O
Processo SAAL e a Arquitetura no 25 de abril
de 1974’.
Nuno Portas (Vila Viçosa, Portugal, 1934)
is an architect, urban planner and Professor
Emeritus at the Faculty of Architecture of
the University of Porto. In 1974 he became
Secretary of State for Housing and Urbanism,
promoting the creation of housing cooperatives and Local Support Bureaus and creating
SAAL ― Serviço de Apoio Ambulatório Local
[Local Ambulatory Support Service]. Valmor
Prize, 1975.
Pedro Bandeira (Porto, Portugal, 1970) is an
architect and Assistant Professor at the School
of Architecture of the University of Minho.
With João Figueira, Luís Miguel Fareleira,
José Miguel Rodrigues and Luísa Rodrigues,
he co-authored the Plan and Projects for
Infrastructures and Housing for Nova Aldeia
da Luz.
Pedro Clarke (Cambridge, United Kingdom,
1983) is an architect, founder of the studio A+
and is now completing a Master in Development
and Emergency Practice at the Centre for
Development and Emergency Practice at
Oxford Brookes University.
Raquel Varela (Cascais, Portugal, 1978) is an
historian at the Contemporary History Institute
of Universidade Nova in Lisbon and a researcher of the International Institute of Social History.
She has published and coordinated works such
as História do Povo na Revolução Portuguesa
1974—1975 (Lisbon: Bertrand, 2014).
Raúl Hestnes Ferreira (Lisbon, Portugal, 1931)
is an architect and lecturer at Universidade
Lusófona, in Lisbon. He was the author of the
architectural project SAAL /Bairro FonsecasCalçada, in Lisbon. Valmor Prize, 2002.
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