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Quatro décadas depois o SAAL
passa a peça de museu
Revolucionário e único na Europa, o Serviço Ambulatório
de Apoio Local marcou um ponto de viragem na arquitetura
portuguesa do pós-25 de Abril e Serralves dedica-lhe agora
uma exposição.       

     

VALDEMAR CRUZ | 16:14 Quinta feira, 30 de outubro de 2014

O Serviço Ambulatório de Apoio Local foi olhado com esperança pelas populações de zonas carenciadas /
 Cortesia de Alexandre Alves Costa

O SAAL no museu parece uma contradição nos termos para um

projeto que viveu da rua, na rua e com a rua, mas será uma

realidade a partir desta sexta-feira com a inauguração, em

Serralves, da primeira grande exposição dedicada a um projeto

que, a partir da arquitetura, quis ter um papel crucial na resolução

de um dos mais graves problemas da população portuguesa logo

após a revolução de 25 de Abril de 1974: a habitação.

Portugal, é hoje dado como adquirido, tinha uma carência de meio

milhão de fogos, as populações viviam em desespero em bairros

de lata, em "ilhas", em casas muito degradadas. A explosão

revolucionária coloca em cima da mesa, como uma das primeiras

e principais prioridades, a resolução de um problema que era de

muitos e fora já motivo de tensões e lutas antes do 25 de abril.

 

NNuunnoo  PPoorrttaass  ccrriiaa  oo  SSAAAALL

Quase não havia reunião do MFA com a população durante a qual

não se impusesse como tema central a necessidade de encontrar

casas. O poder entendeu a mensagem e, ainda na vigência do I

Governo provisório, com o arquiteto Nuno Portas como Secretário

de Estado da Habitação e do Urbanismo, é lançado o SAAL -
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Serviço Ambulatório de Apoio Local.

Cortesia de Alexandre Alves Costa

A questão dos terrenos e da sua propriedade transformou-se crucial para a definição de uma política de
habitação

Ninguém imaginaria na altura o impacto que iria ter em franjas

marginalizadas da sociedade portuguesa um projeto que veio a

revelar-se único na Europa e responsável em grande medida pela

posterior internacionalização da arquitetura e dos arquitetos

portugueses. Isto não obstante a sua curta duração no tempo, ao

ter sido como que anulado através de um despacho ministerial

datado de outubro de 1976.

 

BBoouuççaa  aauusseennttee

Através de maquetas, fotografias conservadas com um raro

sentido da história pelo arquiteto Alexandre Alves Costa,

responsável pelo SAAL no Porto, gravações sonoras,

documentários e filmes de 8 e 16 mm, são apresentados nesta

exposição de Serralves dez projetos distribuídos por contextos

sociais e geográficos diversos, dos quais resultaram, também,

soluções arquitetónicas muito diferenciadas.

Alguns visitantes poderão estranhar determinadas ausências,

como a do Bairro da Bouça, no Porto, de Siza Vieira, ainda hoje

uma das intervenções arquitetónicas da cidade no âmbito da

habitação social mais procurada e visitada por arquitetos e

estudantes de arquitetura de todas as latitudes. Embora integrado

no processo SAAL, a verdade é que a Bouça era um projeto iniciado

ainda antes do 25 de abril e concluído longos anos após a extinção

do SAAL.
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Os projetos em exposição incluem, no Porto, as intervenções no

bairro de São Vítor (Álvaro Siza), bairro das Antas (Pedro

Ramalho), bairro de Miragaia (Fernando Távora, Bernardo Ferrão e

Jorge Barros) e bairro Leal (Sérgio Fernandez). De Lisboa estão

representados os bairros Curraleira - Embrechados (José António

Paradela e Luís Gravata Filipe), Quinta da Bela Flor (Artur Rosa),

Bacalhau-Monte Côxo (Manuel Vicente) e Quinta das Fonsecas -

Quinta da Calçada (Raúl Hestnes). De Setúbal está o bairro Casal

da Figueira (Gonçalo Byrne) e do Algarve o bairro Meia-Praia-

Apeadeiro (José Veloso).
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Cortesia de Alexandre Alves Costa

Eram frequentes as manifestações de rua motivadas por uma reivindicação básica: o direito à habitação

Todas as escolhas são exclusivas. Muitos outros poderiam ali

estar, no âmbito de uma mostra que inclui ainda a apresentação

de fotografias da época, provenientes de coleções privadas ou

cedidas pelo Centro de Documentação 25 de abril da Universidade

de Coimbra, e também a projeção de filmes. Alguns deles terão

agora a sua primeira apresentação pública. Disponíveis, ainda,

ficheiro sonoros com entrevistas a alguns dos protagonistas,

documentação impressa e extratos de documentários.

Comissariada por Delfim Sardo, a exposição é organizada pelo

Museu de Arte Contemporânea de Serralves em associação com o

CCA, Canadian Center for Architecture, de Montreal, Canadá,

onde será apresentada entre maio e setembro do próximo ano.
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QUE VEIO DO ESPAÇO
O atleta português mais
medalhado de sempre,
Francisco Vicente, regressou
dos campeonatos europeus de
veteranos, na Turquia, com
novas lembranças ao pescoço.
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Eduardo Ricou (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 10:28

Os arquitectos tiveram o seu momento, disso não há dúvida. Resta perguntar qual a foi contruibuição
desta acção para resolver o problema dos 500.000 fogos faltantes?
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