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Arquitectura portuguesa e identidade. Processo SAAL: um sonho (i)repetível.  

Caso de estudo na Portela-Outurela, Oeiras. 

 

Introdução 

A operação da Portela-Outurela e a Associação de Moradores 18 de Maio, praticamente a comemorarem 

40 anos de existência, alcançaram muitos dos objectivos lançados no início do processo e são hoje um 

exemplo do compromisso conquistado entre equipa técnica e moradores, arquitectura e participação.  

O projecto coordenado pelo arquitecto António Carvalho foi gerido no local pelos membros mais jovens da 

equipa, que tiveram de adaptar os seus modelos e metodologias ao contexto e às dificuldades de intervir 

na periferia de Lisboa e nos bairros de barracas. As propostas amplamente discutidas produziram 

soluções pragmáticas, reconhecíveis e ajustadas às necessidades da maioria das famílias.  

A evolução e ampliação das casas ao longo do tempo e de acordo com o projecto, o grau de conservação 

do bairro, os baixos custos da sua manutenção e os níveis de satisfação dos moradores, juntamente com 

a construção de um plano urbano coerente e de uma arquitectura funcional adaptada à escala do sítio e 

aos núcleos urbanos da Portela e da Outurela, são dados fundamentais para o debate em torno dos 

processos de realojamento e do papel dos arquitectos e equipas técnicas multidisciplinares na 

contemporaneidade. 

 

1. SAAL/Lisboa 

No âmbito do SAAL/Lisboa é importante distinguir as operações que foram iniciadas dentro e junto aos 

limites da cidade, daquelas que foram lançadas na periferia, para norte e para oeste. Ao observarmos as 

soluções e tipologias arquitectónicas, a escala e a densidade das intervenções, rapidamente verificamos 

que apesar das diferenças é possível identificar dentro de Lisboa, a repetição de uma solução para blocos 

de habitação colectiva, com quatro ou cinco pisos, com acessos verticais comuns, salientes em relação 

aos volumes em banda, ou organizados em galerias (Gomes, 1995, p.561), enquanto nos concelhos 

periféricos de Loures, Vila Franca de Xira ou Oeiras, a realidade é bastante diferente. As operações 

apresentam densidades de ocupação mais baixas, moradias unifamiliares, normalmente organizadas em 

banda, no máximo com dois pisos de altura, aproximando-se da escala dos núcleos urbanos que lhes são 

mais próximos (Gomes, 1995, p.560). 

 

2. Operações SAAL, Oeiras 

Dada a dimensão do concelho de Oeiras, que até 1979 incluía o actual concelho da Amadora, e o número 

de operações previstas, foi criado pelas equipas técnicas um Conselho de Zona para coordenar as 

diversas operações, que favoreceu uma acção mais concertada entre as diferentes equipas e 

associações de moradores e uma maior capacidade de negociação junto da autarquia e do poder central 

(Costa, 1997, p.68). 

De uma dezena de operações previstas (“Livro Branco” 1976, p.XXXVI), apenas quatro, e em 

circunstâncias muito diferentes, foram construídas: Alfornelos;1 Linda-a-Velha; Portela-Outurela e 

                                                           
1 A operação de Alfornelos, A.M. 11 de Março de Alfornelos, dos arquitectos José Manuel da Cruz Henriques e 
Eduardo Osório Gonçalves, foi iniciada em Abril de 1975 (76 fogos). 
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Carnaxide.2  O estudo destas operações acentua a necessidade de uma investigação caso a caso, uma 

vez que sendo possível encontrar uma certa coerência ao nível das soluções e tipologias propostas, cada 

um dos processos acabou por se desenvolver em torno de inúmeras particularidades.  

 

3. Portela-Outurela. O lugar e as pessoas 

Em 1974 o território da operação Portela-Outurela apresentava todas as características e problemas das 

áreas periféricas e de expansão industrial da cidade de Lisboa nos anos 50 e 60 (“10 anos de habitação”, 

1997, p.10). Os dois pequenos núcleos urbanos envelhecidos, a Outurela, junto a Carnaxide e a Portela, 

do lado do Monsanto, estavam rodeados por cerca de vinte cinco fábricas e quatro bairros de lata, dois 

localizados em cabeços - Barronhos3 e Alto do Montijo - e dois junto a uma linha de água e sujeitos a 

cheias - Salregos e S. Marçal.  

Nos bairros de lata viviam cerca de 1250 pessoas, em condições degradantes, sem água, eletricidade, 

esgotos ou qualquer tipo de equipamento, em barracas feitas de madeira e chapa metálica, iluminadas 

por candeeiros a petróleo, que davam origem a inúmeros incêndios (“1975-2000”, 2000, p.6). Fig.1 

As populações oriundas do Alentejo, Minho e de Trás-os-Montes, tinham 35% de analfabetos, 58% de 

pessoas activas, das quais 62% trabalhava na zona e ia a pé para o trabalho, sendo que 51% tinha um 

rendimento mensal entre os 3000 e os 7000 escudos e 41% entre os 1000 e os 2000 escudos (“1975-

2000”, 2000, p.6).  

Com o 25 de Abril, foram criadas seis comissões de moradores (Varela, 2014, p.251), referentes aos dois 

núcleos urbanos e aos quatro bairros de lata, estas comissões foram os primeiros interlocutores da 

equipa técnica, participando na discussão sobre a escolha dos terrenos e organizando reuniões e 

manifestações em defesa dos seus interesses.  

 

4. Equipa Técnica  

A 28 de Novembro de 1974 a equipa técnica reúne-se pela primeira vez com a população para 

apresentação do programa SAAL. António Carvalho (1923-2013) convidado por Nuno Portas para ser o 

arquitecto responsável pela operação da Portela-Outurela, reúne uma equipa multidisciplinar e muito 

jovem, que deixou o escritório da avenida Columbano Bordalo Pinheiro em Lisboa, para trabalhar num 

pré-fabricado montado no local.  

A equipa era composta pelos estudantes de arquitectura José Cid, Regina Resende, Teresa Gafeira, e 

José Pinto Barbosa, pelos Engenheiros Albano Pereira e Pedro Esteves, pelo Economista José Carlos 

Pereira, e pelo Desenhador José Carvalho. Colaboraram ainda na equipa o Engenheiro Rui Andrade 

Martins, a Assistente Social Margarida Martins e o Jurista Fernando Menezes.  

Entre os meses de Janeiro e Maio de 75 a actividade de apoio às comissões de moradores por parte da 

equipa é impressionante, iniciando-se logo aí um intenso processo participativo e de envolvimento das 

populações nas decisões a tomar sobre o bairro, nomeadamente, ao nível da escolha dos terrenos 

                                                           
2 A operação de Linda-a-Velha, da A.M. 25 de Abril, projecto do arquitecto José Silva Carvalho, foi iniciada em 
Dezembro de 1974 e concluída pela C. M. de Oeiras em 1981 (192 fogos), tenso sido a única operação totalmente 
construída; a operação da Portela-Outurela, da A.M. 18 de Maio, projecto do arquitecto António Carvalho, foi iniciada 
em Novembro de 1974 e concluída parcialmente em Outubro de 1983 (94 de 450 fogos inicialmente previstos); a 
operação de Carnaxide, da A.M. Luta Pela Casa, projecto do arquitecto Manuel Madruga, foi iniciada em Julho de 1975 
e concluída pela C. M. O. em Promoção Municipal, em 1985 (100 fogos). 

3 Ver o filme Barronhos. Quem teve medo do poder popular?, realizado por Luís Filipe Rocha, em 1976.  
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(Costa, 1997, p.68), da identificação dos equipamentos necessários e das dimensões dos lotes e das 

tipologias dos fogos. Fig.2 

 

5. Associação de Moradores 18 de Maio 

A 18 de Maio de 1975 as seis comissões de moradores juntam-se numa assembleia geral para aprovar os 

estatutos da associação. Com a presença de cerca de 200 pessoas, formam a Associação de Moradores 

18 de Maio e elegem a sua comissão de arranque. Fig.3 

Ao longo desse ano, com o apoio da equipa SAAL, a associação revela uma crescente capacidade de 

organização e de mobilização das populações para um conjunto diversificado de iniciativas, participando 

em manifestações, contactando com outras associações de moradores, não só do concelho de Oeiras e 

Lisboa, como também de Setúbal e Porto e construindo com trabalho voluntário novos equipamentos, 

nomeadamente, a sede da associação e duas salas de aula. Fig.4 e 5 

 

6. Processo 

Em 1975, depois da criação da associação de moradores, são dados três passos fundamentais para o 

avanço do processo (Bandeirinha, 2007, p.251): a 26 de Julho é publicado em Diário da República a 

declaração de utilidade pública do terreno para o novo bairro; a 7 de Setembro é feita a marcação do 

terreno; e a 13 de Novembro a C.M. é autorizada a tomar posse administrativa do mesmo. 

A partir de Novembro de 75, a C.M. de Oeiras passa a dispor de uma importante bolsa de terrenos, que 

vai ser usada não só para os projectos SAAL, como também para muitos outros projectos de iniciativa 

camarária construídos ao longo das décadas de 80 e 90 e com o objectivo de eliminar as barracas no 

concelho. 

No caso específico da operação Portela-Outurela, foram expropriados cerca de trinta e dois hectares que 

com a extinção do SAAL, vão servir para a construção de cinco bairros municipais, para realojar parte dos 

sócios da Associação 18 de Maio que não receberam nenhuma das casas sorteadas e para realojar 

populações vindas de outros bairros. Os terrenos serviram ainda para a construção de um conjunto muito 

significativo de equipamentos públicos e áreas verdes que servem actualmente toda a freguesia de 

Carnaxide.  

 

7. Projecto 

A implantação do bairro foi cuidadosamente estudada, aproveitava a protecção dos dois cabeços a norte 

e o desnível do terreno para sul, fazendo a ligação entre as duas povoações existentes, promovendo a 

sua consolidação e uma expansão urbana integrada na escala daquele território.  

O projecto urbano previa a construção de dois núcleos habitacionais, uma área central para 

equipamentos e a recuperação da Quinta do Sales, que a equipa SAAL queria ver transformada num 

parque verde. Estas intenções revelam a sensibilidade da equipa para retirar o máximo de partido das 

características do lugar; uma ideia muito concreta sobre como fazer cidade; e um enorme respeito pelo 

direito ao lugar reivindicado pelos moradores (David, 1976, p.60). Fig.6 

O programa do bairro previa a construção faseada de 450 fogos. De acordo com os dados obtidos através 

do inquérito realizado às populações, e na sequência de um intenso processo de discussão com os 
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futuros moradores, no qual as maquetas tiveram um papel muito importante,4 optou-se por um modelo de 

moradias unifamiliares em banda, com apenas um piso e um espaço para quintal, e definiram-se a área 

dos lotes com 150m2 e as áreas e o número de fogos por tipologia. 

Os fogos apresentam um desenho que previa a evolução e ampliação das tipologias T2 até T4, de acordo 

com o crescimento da família e com a sua capacidade de investimento ao longo do tempo. Os espaços 

são bem dimensionados e proporcionados, sendo privilegiado o espaço da sala, que se destaca em 

relação ao plano da fachada dos quartos. A área social é separada da área privada por um corredor de 

acesso aos quartos e às instalações sanitárias. As áreas técnicas são concentradas em torno de uma 

«parede de águas», incluindo um pequeno espaço exterior coberto para tratamento de roupa.5 Fig.7 

 

8. Obra 

Com o rápido desenvolvimento do processo ao longo de 1975, o arranque da construção inicia-se logo a 

4 de Dezembro com a primeira fase da obra de infraestruturas, no mês seguinte a associação de 

moradores participa no encontro organizado pela Coordenação do SAAL/Norte partilhando e conhecendo 

outras experiências.  A 27 de Outubro de 1976, já com a obra em andamento, sai o despacho que ditará a 

extinção do SAAL. Em reacção ao despacho, a 7 de Novembro a associação de moradores faz um 

plenário, junto a uma casa em construção, em defesa do processo. No dia 27 do mesmo mês dá entrada 

do pedido de empréstimo ao FFH.6 Fig.8 

Com a extinção do SAAL parte dos técnicos do concelho de Oeiras são integrados nos serviços da 

autarquia (início de 1977), procurando garantir a continuidade dos projectos e que as mudanças 

partidárias não afetassem a construção dos bairros e o combate contra o crescente número de barracas. 

Apesar dos apoios concedidos pela autarquia, a 15 de Agosto de 1977, os trabalhos de construção do 

bairro são interrompidos. A 1 de Setembro, as obras recomeçam mas acabam por parar em definitivo a 30 

de Novembro. A obra acabaria por ficar parada até 1979. E só em Maio de 1980, quatro anos após o 

início das obras, seriam entregues por sorteio aos moradores as primeiras 44 casas. Fig.9 

Em Dezembro de 1980, a solução novamente encontrada para dar continuidade à construção da 2ª fase 

(50 fogos) é por administração directa.7 A entrega das casas só viria a acontecer três anos mais tarde, em 

Outubro de 1983. Apesar dos baixos custos de construção,8 da simplicidade do desenho e soluções 

construtivas não seriam desenvolvidas mais fases ou construídas mais casas no Bairro 18 de Maio. 

Com o passar do tempo e pelo facto de terem sido pensadas e construídas como habitações evolutivas, 

as ampliações foram surgindo naturalmente, verificando-se sempre um enorme respeito pelo projecto 

inicial e sendo praticamente impossível distinguir as casas que foram ampliadas. 

 

                                                           
4 Depoimento de José Cid, arquitecto da Equipa SAAL na Operação Portela-Outurela, 5 de Novembro de 2014. 

5 Com o objectivo de reduzir ao máximo os custos de construção optou-se por fazer a entrada directamente para o 
espaço da sala, sacrificando assim um pouco a sua privacidade, ao mesmo tempo e com o objectivo de reduzir as 
áreas de circulação optou-se pela comunicação directa deste espaço com a cozinha.  

6 O empréstimo foi totalmente pago pela Associação em Maio de 2013.  

7 O sistema de administração directa, juntamente com o fundo perdido do FFH, com a contratação de pequenos 
empreiteiros, e o apoio técnico pago pela C. M. de Oreias permitiu uma enorme redução dos custos das casas - 
11contos/m2. 

8 Foram construídos 94 fogos (99.263contos): 34 fogos T2 com 86m2 (963contos); 56 fogos T3 com 99m2 
1097contos); 4 fogos T4 com 114m2 (1272contos). 
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Considerações finais 

As dificuldades que cada uma das operações SAAL enfrentou foram tremendas. A complexidade dos 

financiamentos e expropriações, a urgência de resolver os problemas das populações, as resistências ao 

desenvolvimento do processo e a sua curta duração dificultaram a acção das equipas técnicas, não 

responderam às necessidades de todos as famílias e aos objectivos lançados pelas associações de 

moradores. Contudo, e dadas as circunstâncias, não será o balanço ainda assim muito positivo? No caso 

da Portela-Outurela parece-nos claramente que sim, não só devido ao estado de conservação do bairro e 

das casas e à enorme integração e progressão social dos seus moradores, como também devido à 

oportunidade que os terrenos do SAAL deram à C. M. de Oeiras para resolver o problema das barracas.9  

O Bairro 18 de Maio apresenta uma arquitectura de grande simplicidade, corrente, bem implantada no 

terreno, sensível à topografia e à identidade do lugar. Uma arquitectura pragmática, que apresenta uma 

composição bem articulada entre as moradias em banda e as ruas, introduzindo aqui e ali pequenas 

variações e excepções à sua geometria que resultam em percursos pedonais, enfiamentos visuais e 

pequenos espaços de estar e áreas verdes. Fig.10 

Uma arquitectura verdadeiramente participada, evolutiva, construída a partir da prática, em diálogo com 

os moradores, adaptada às suas necessidades e hábitos, e com uma enorme economia de meios e 

métodos construtivos simples. 

Apesar das conquistas desta operação, da construção dos 94 fogos, dos poucos recursos necessários 

para a gestão e manutenção do bairro, da recuperação da Quinta do Sales como parque urbano e do 

elevado número de equipamentos hoje acessíveis a toda a população da freguesia de Carnaxide, o Bairro 

18 de Maio encontra-se rodeado por um conjunto de bairros camarários, bem mais densificados, com 

uma arquitectura bem menos silenciosa, mais degradada, embora mais recente e com populações menos 

integradas e continuamente insatisfeitas. Que lições podemos retirar desta experiência? Qual o papel do 

Estado e das autarquias perante o problema da habitação? (Gomes, 1995, p.564). Do mesmo modo como 

naquela época os arquitectos souberam adaptar os seus instrumentos disciplinares à realidade, parece-

nos cada vez mais urgente repensar o papel social do arquitecto, a sua capacidade de adaptação às 

circunstâncias actuais e de participação nas decisões políticas e a necessidade de retomar um sonho, 

arriscamos a dizer, novamente possível (apud Costa, 1997, p.65).  
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Legendas Imagens 

1. Rua de um bairro de barracas junto aos terrenos da operação Portela-Outurela, Oeiras 

2. Capa do jornal O Bairro, nº3, Junho de 1975 

3. Assembleia Geral para a criação da Associação de Moradores 18 de Maio a 18 de Maio de 1975 

4. Manifestação da Associação de Moradores 18 de Maio a 16 de Julho de 1975, Lisboa 

5. Participação da população na construção da sede da Associação de Moradores 18 de Maio, 1975 

6. Maqueta do projecto urbano, equipa técnica do SAAL, 1975 

7. Planta das moradias geminadas, tipologia evolutiva T3 

8. Manifestação das populações junto das casas em obras e em defesa do processo SAAL, 7 de Novembro de 1976 

9. Vista sobre a primeira fase de construção do bairro, 44 fogos, 1980 

10. Vista do bairro durante a conclusão dos 94 fogos, 1983 

 

Fotografias de Albano Costa Pereira e José Costa Pereira. Equipa SAAL da Portela-Outurela, Oeiras. 

Arquivo pessoal do Eng. Albano Pereira. 


