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Resumo

A presente dissertação estuda o percurso profissional e cívico de Nuno Portas. Através 

da análise da sua decisão política, e da relação deste com o seu trabalho como arqui-

tecto e urbanista, procura-se averiguar de que modo pode a política contribuir para a 

definição e implementação de uma desejável organização do espaço e do território.

Das metodologias por detrás deste percurso, surge a estruturação deste em cinco ci-

clos de trabalho, de onde são seleccionados três casos de estudo. No livro A Cidade 

Como Arquitectura, enquanto arquitecto teórico, Nuno Portas propõe uma forma dife-

rente de pensar a cidade e consequentes soluções programáticas e metodológicas. Na 

Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro, enquanto urbanista, experimenta 

um inovador processo assente num esquema de espaços públicos, na flexibilidade dos 

parâmetros e no diálogo entre agentes. Enquanto decisor político implementa o Servi-

ço Ambulatório de Apoio Local que, no conturbado período pós-revolução, testa uma 

solução habitacional com base no envolvimento das populações intervencionadas nos 

processos decisório e de construção.

Na análise comparativa destes exemplos, Nuno Portas define-se como múltiplo e he-

terodoxo, estruturalista e multidisciplinar. O sentido de dever cívico que partilha com o 

seu mentor Nuno Teotónio Pereira rege-se pelos princípios da participação, da liberdade 

calibrada e da reflexividade. Na sua participação política, misturando experimentalis-

mo ad hoc com forte investigação prévia, usa políticas públicas como meio de teste e 

propagação de um método de organização do espaço. Demonstra assim a pertinência 

das inter-relações entre arquitectura, urbanismo, e política, enquadradas numa transição 

entre desenho e desígnio.

Palavras-Chave

Nuno Portas

Metodologia

Cidadania

Urbanismo

Política
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Abstract

The present essay studies the professional and civic course of Nuno Portas. Through 

the analysis of his political decisions and his work as an architect and urban planner, it 

inquires how politics can contribute to the definition and implementation of a desired 

organization of space and territory.

Through the methodologies behind this course, it is structured into five work cycles, 

from which three case studies are selected. In the book A Cidade Como Arquitectura, as a 

theoretical architect, Nuno Portas proposes a mindset on the city, with its programmatic 

and methodological solutions. In the Campus for the University of Aveiro, as an urban 

planner, Portas experiments with a process based on a scheme of public spaces, the fle-

xibility of its parameters and the dialogue between stakeholders. As a political decision-

-maker, he implements the Serviço Ambulatório de Apoio Local which, in a revolutionary 

period, serves as a test of a pioneering housing solution, based on the involvement of 

the intervened communities in the decision-making and construction processes.

From a comparative analysis of these examples, Nuno Portas arises as cross-discipli-

nary, structuralist, manifold and heterodox. His sense of civic duty is enlightened by the 

principles of participation, calibrated freedoms and reflexivity. In his political participa-

tion, through the combination of prior research with ad hoc experimenting, Portas uses 

public policy as a means of testing and disseminating a method for organizing space. 

This course thus demonstrates the relevance of the interrelationships between architec-

ture, urbanism, and politics, framed in a gradient between design and decision.

Keywords

Nuno Portas

Methodology

Citizenship

Urbanism

Politics
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I. INTRODUÇÃO

01. Motivação

Ao longo de um período de mais de cinco décadas, que se estendem entre arquitectura, 

habitação, cidade, Nuno Portas (1934-) marca a sua geração, a arquitectura e o urbanis-

mo em Portugal. Este percurso não pode deixar de suscitar o maior respeito. A presente 

dissertação almeja, através do estudo de mais uma das tantas temáticas que nesse per-

curso se podem explorar, demonstrar a sua riqueza.

À dimensão do percurso de Portas, alia-se um propósito de interesse para o autor da 

dissertação: o de entender o papel do arquitecto na sociedade, e o seu dever para com 

ela. A participação política de Nuno Portas permite que se persiga esse interesse. Assim, 

acrescenta-se a motivação de se poder, através deste percurso, averiguar de que modo 

pode a política – enquanto processo de representação da vontade da polis – contribuir 

para a definição do espaço ideal para a sua sociedade, e de que modo pode a política – 

enquanto processo de decisão da polis – contribuir para a implementação desse espaço.

02. Tema

Ao longo do seu percurso profissional, Portas participa em múltiplos trabalhos de dife-

rente natureza. Através da investigação teórica, esclarece questões metodológicas e pro-

gramáticas. Através da crítica de arquitectura, estabelece pontes entre Portugal e outros 

países. Através da prática, experimenta a ligação do processo com o contexto social e 

com os agentes interessados.

Nos trabalhos em que estas temáticas são exploradas – ora investigando, ora praticando 

– Portas desempenha papéis diferentes: o de arquitecto, o de urbanista, o de político. A 

militância cívica por causas da habitação ao território, evidente numa visão global deste 

percurso, demonstra a intersecção entre arquitectura e política. 1 A presente dissertação 

1 Importa estabelecer, desde já, definições operativas destas duas áreas. A vasta gama de trabalhos de 

Nuno Portas exige que a definição de arquitectura seja abrangente e recorra ao seu princípio basilar. 

Reconhecendo a subjectividade de tal tarefa, propõe-se que se tome por base a obra Da Organização Do 

Espaço para uma preliminar definição dessa área enquanto consciente organização do espaço com o fim 

de estabelecer harmonia.

 Fernando Távora. Da organização do espaço. 2a edição fac-símile. Textos teóricos 1. Porto: Edições do 

Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P, 1982. 

 A etimologia de “política”: “politikos”, indica que esta diz respeito aos assuntos da “polis” – 

simultaneamente referente à cidade e ao grupo dos seus habitantes. Aristóteles caracteriza este termo 

enquanto ciência prática com o objectivo da felicidade desse grupo (caracterizando-a já como processo 

ou acção relevante da polis). No âmbito da presente dissertação, tomam-se estas caracterizações por 

base para estabelecer uma definição operacional de política (à semelhança dos processos descritos na 

motivação) enquanto processo de decisão representativo da vontade da polis.

 Aristóteles. Tratado da política. Traduzido por M. de Campos. Livros de Bolso Europa-América 158. Mem 

Martins: Europa-América, 1977.
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visa contribuir para a compreensão dos impactos e dos potenciais que surgem da rela-

ção entre o processo de organização do espaço e o processo de decisão política.

Porque esta intersecção permeia o papel do arquitecto na sociedade em todo o espaço 

e tempo, torna-se omnipresente e adquire uma escala muito maior que a possível num 

exercício da natureza desta dissertação. O percurso de Nuno Portas, compreendido nos 

trabalhos em que participa entre 1957 e 2012, é, naturalmente, o universo ideal para a 

presente dissertação concentrar o estudo da tão abrangente intersecção entre arquitec-

tura e política. 

03. Objectivos

Pode já adivinhar-se, assim, o objectivo central da presente dissertação. Pretende-se 

averiguar, no âmbito do universo anteriormente definido, a resposta à seguinte questão:

1) Qual a natureza das inter-relações entre arquitectura e política?

Dado que a amplitude de papéis que Portas desempenha engloba o de decisor político, 

é possível investigar esta questão através da comparação desse papel com os seus tra-

balhos enquanto arquitecto ou urbanista. Portanto, procurar-se-á uma resposta através 

do estudo de um percurso serpenteante entre uma área e outra. Para que a resposta seja 

tão clara possível, é antes necessário que se averigúem os métodos e resultados que se 

desenvolvem na participação política de Portas. Neste sentido se põem dois objectivos, 

aos quais se precisa de responder antes:

2) Qual a janela de oportunidades aberta pela participação política do arquitecto?

Especificamente, é necessário investigar as consequências da actuação de Nuno Portas 

enquanto decisor político. Para isso se compararão a sua prática urbanística com a sua 

actuação política, nas experiências metodológicas que estas representam, e nos seus 

impactos.

3) Qual o modo operativo possível na participação política do arquitecto?

Ou seja, para compreender as inter-relações na sua totalidade, é necessário perceber de 

que forma procedeu Portas enquanto político, e a partir daí concluir de que forma e com 

que método deve o arquitecto participar no processo de decisão por forma a atingir os 

seus objectivos.

Consequentemente, a presente dissertação debruçar-se-á sobretudo sobre questões de 

método, i.e., a forma como Portas desenvolve soluções. Para que estas se possam ava-

liar de forma integral, será também necessário entender neste percurso a ideologia – os 

princípios pelos quais este se rege – e os seus resultados – não só físicos, mas também 

sociais e profissionais. Para esclarecer estas questões, a abordagem ao tema decorre ao 

longo de três fases: a recolha de informação, a organização do seu percurso, e a selec-

ção e estudo de casos específicos. Naturalmente, a estas fases correspondem distintas 

formas e assuntos de investigação. É a partir dessa disposição que serão explicados, nos 

seguintes subcapítulos, os diferentes passos da metodologia, a partir dos quais transpa-

recerá a estrutura da presente dissertação.
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04. Recolha de Informação

A primeira fase de investigação pretende estabelecer uma compreensão completa do 

universo a estudar. Logicamente, começa-se por um levantamento, tão abrangente 

quanto possível, dos trabalhos: projectos, planos, textos e cargos exercidos por Nuno 

Portas. Além do arranjo cronológico que é assim estabelecido, é também deste exercício 

que resulta a base bibliográfica para um estudo global, composta pelos trabalhos teóri-

cos de Portas e pelos textos que abordam os seus trabalhos práticos. Além destas, pro-

curam-se também artigos, entrevistas, e outros formatos de divulgação de informação 

que, por serem elucidativos dos aspectos mais informais, se tornam essenciais para que 

se compreenda o decorrer dos processos a estudar.

Mesmo com a totalidade desta recolha, permanecem algumas questões sobre a natu-

reza das relações entre todos estes trabalhos, especificamente, sobre que metodologias 

é que se podem estabelecer que sejam comuns nos tão diferentes papéis desempe-

nhados por Nuno Portas. Para que estas questões possam ser respondidas, importa 

também compreender uma área não tão explorada: a dos cargos de decisão política que 

Portas exerce, no que toca à sua posição no contexto histórico, às suas prioridades, ao 

seu papel na sua implementação, à produção legislativa e reguladora a eles associada, 

e aos seus impactes, no seu tempo e na actualidade.

Para averiguar as questões metodológicas e de actuação política, que após a recolha de 

informação permanecem por responder, fizeram-se duas entrevistas a Nuno Portas. A 

estas, serve de preparação a recolha de informação, bem como uma paralela pesquisa 

sobre os temas globais da arquitectura, da cidade, e da política. Ao enquadrar uma pro-

posta de relação entre arquitectura e política, baseada nos processos de urbanismo pro-

postos por Nuno Portas, estas entrevistas permitiram também testar uma embrionária 

resposta aos objectivos da presente dissertação.

05. Organização do Percurso

A partir do exercício de recolha de informação, torna-se agora possível iniciar o passo 

intermédio que desbloqueará a escolha de casos específicos (e, a partir da análise deles, 

assentar respostas aos objectivos anteriormente descritos). A lista de trabalhos criada 

a partir da recolha de informação necessita agora ser organizada. 2 É necessário que 

esta organização considere as temáticas exploradas nestes trabalhos. Exige-se também 

que, não esquecendo o critério dos temas e teorias abordados, se tenha também em 

conta os papeis de Portas – se de arquitecto, de urbanista, ou de político – para que se 

averigúem os potenciais de cada um destes. Além disso, para enquadrar as questões de 

desenvolvimento metodológico, importa estabelecer relações de causalidade entre os 

2 Na exposição “O Ser Urbano: nos caminhos de Nuno Portas, é organizada uma monografia de Nuno 

Portas em seis conjuntos que agrupam em intervalos temporalmente sobrepostos conforme as teorias 

exploradas por Portas para as problemáticas da cidade e da arquitectura. Sendo esta categorização 

bastante estruturada e elucidativa, o objectivo da presente dissertação exige que se observe o percurso 

profissional conforme outros critérios – expostos mais adiante.

 Nuno Grande. O ser urbano: nos caminhos de Nuno Portas. Editado por Guimarães 2012 Capital Europeia 

da Cultura. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012.
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diferentes casos de estudo. Assim, há que ter como um dos principais critérios a ordem 

cronológica dos trabalhos, no sentido de esclarecer as direcções de desenvolvimento 

metodológico.

É a partir deste exercício de categorização, conforme as variáveis tema, tempo, e tipo 

de papel desempenhado, que se organiza o percurso de Portas em cinco partes. Estas, 

que se apresentam agregadas em intervalos temporais distintos mas frequentemente 

sobrepostos, misturam, em diferentes ordens e quantidades, fases investigativas e prá-

ticas das suas temáticas. A sobreposição que ocorre dentro das fases pode ser explicada 

conforme o conceito de reflexividade – a reflexão teórica constante que permeia as ta-

refas preparatórias, de actuação e de balanço em cada fase - que será aprofundado no 

seu devido contexto, no capítulo II. Cada uma destas fases se pode compreender como 

funcionando de forma cíclica, saltando, conforme a circunstância que se apresenta pe-

rante Portas, entre prática e teoria. Podem estas fases então ser entendidas como ciclos 

de trabalho. O termo ciclo, referente à forma como os trabalhos se inter-relacionam, re-

flecte-se também na visão global do percurso, em que os ciclos se podem compreender 

como desenvolvimento, resultado ou preparação uns dos outros. Qualquer organização 

deste percurso é inevitavelmente permeável.

Este exercício de organização encontra-se vertido em seis diagramas cronológicos, pre-

sentes em anexo. Destes, o primeiro é do percurso de Nuno Portas na sua globalidade. 

Os quatro restantes dizem respeito a cada um dos ciclos de trabalho em específico. 3 

Para auxiliar os diagramas cronológicos na explicação do percurso, vejam-se então os 

traços específicos a cada um destes ciclos de trabalho.

O primeiro ciclo é maioritariamente constituído das participações de Nuno Portas no 

Atelier do arquitecto Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) e no Laboratório Nacional de En-

genharia Civil (doravante: LNEC). A estes adicionam-se também alguns trabalhos seus 

contemporâneos, tal como a breve experiência na Escola Superior de Belas Artes de 

Lisboa (doravante: ESBAL) e outras publicações – entre as quais A Cidade Como Arqui-

tectura – da autoria de Nuno Portas. 

É no regime de intenso trabalho 4 do Atelier de Nuno Teotónio Pereira que Nuno Portas 

inicia o seu percurso enquanto arquitecto. Os primeiros programas de habitações unifa-

miliares logo se fazem acompanhar de habitações colectivas. A oportunidade de traba-

lhar estes programas, 5 nos quais Portas prontamente se interessa em participar, surge 

em projectos de habitação social para o Fundo de Fomento da Habitação (doravante, 

FFH) e para a Federação das Caixas de Providência. É nestes programas, de crescentes 

3 Para o ciclo de trabalho “Nuno Portas al Poder”, por motivos da reduzida disponibilidade de espaço 

numa dissertação de mestrado, só é possível ao diagrama cronológico demonstrar o elemento que 

é estritamente essencial e que não se encontra em nenhuma outra fonte: a produção legislativa da 

Secretaria de Estado da Habitação e do Urbanismo.

4 Ana Tostões, et. al. Arquitectura e cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.

5 De entre os quais se destacam o plano da Célula C dos Olivais sul, parte integrante do “laboratório 

definitivo da arquitectura e da cultura arquitectónica moderna em Lisboa”.

 Ana Tostões. A idade maior: cultura e tecnologia na arquitectura moderna portuguesa. 1. ed. FAUP 

publicações Série 1, Ensaios 27. Porto: FAUP, 2015.
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escalas, que Nuno Portas começa a explorar os temas da cidade.

Abre-se, através de Nuno Teotónio Pereira com os engenheiros civis, a oportunidade 

para Portas participar em várias investigações do LNEC. Torna-se possível, com a co-

bertura desta instituição, explorar temas como a qualidade da habitação, os sistemas 

urbanos emergentes ou legislação urbana. Nos diversos relatórios que são produzidos, 
6 explora-se a forma como as problemáticas da cidade e da habitação se estavam a de-

senvolver na sociedade portuguesa. Para além dos relatórios, Nuno Portas participa em 

missões de estudo do LNEC ao estrangeiro (em especial a Itália e aos países nórdicos), 
7 com o objectivo de perceber as respostas que estavam a ser dadas às mesmas pro-

blemáticas noutros países. Todo este trabalho ocorre em equipas compostas não só por 

arquitectos, mas também por sociólogos, economistas, engenheiros. 

Simultaneamente, a revista Arquitectura, dirigida por Nuno Portas, começa em 1957 a 

contribuir para o debate sobre a ortodoxia modernista, de onde surgiria o conceito que 

Frampton viria a denominar de “regionalismo crítico” 8. Através da crítica de arquitec-

tura, Portas estabelece também pontes com o estrangeiro, participando no 8º Pequeno 

Congresso, em Tarragona, e organizando o seguinte, em Portugal. Através do seu contac-

to com Oriol Bohigas (1925-) (que passa um período em Cambridge após a sua expulsão 

da Escola de Arquitectura em Barcelona em 1966) estabelece uma afinidade ao grupo de 

Cambridge. 9 Em 1972, Portas participa no Simpósio de Castelldefels em Barcelona, onde 

divulga a lógica por detrás das investigações no LNEC. Numa perspectiva estruturalista, 

demonstra como se recorreu à análise das classes – categorização – que emergem da 

sistematização da informação disponível para revelar uma estrutura subjacente, como 

linguagem criada por objectos significantes. 10

Este é o ciclo em que Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira, com a motivação de cida-

dãos intervenientes, 11 entre “Arquitectura e Cidadania”, 12 através de trabalhos práticos, 

teóricos, analíticos, estabelecem as bases investigativas e formativas para o que virá.

No mês seguinte à Revolução dos Cravos, entre intensas conturbações no contexto na-

cional, Nuno Portas é empossado como Secretário de Estado na SEHU. Esta breve ex-

6 Nuno Portas. «Desenho e Apropriação do Espaço da Habitação». Lisboa: LNEC, 1963.

 Nuno Portas, e Alexandre Alves Costa. «Análises parciais de relações entre funções no fogo». Lisboa: 

LNEC, 1966.

 Nuno Portas. «Funções e exigências de áreas da habitação». Lisboa: LNEC, 1969.

 Nuno Portas, Fernando Pereira, e Pedro Geraldes. «Um Modelo de Lisboa». Lisboa: LNEC, 1974.

 Nuno Portas. «Projecto de legislação urbanística da República de Cabo Verde». Lisboa: LNEC, 1983.

7 Nuno Portas. «Programa de cooperação técnica luso-sueca - habitação». Lisboa: LNEC, 1976. 

8 Kenneth Frampton. «Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance». Em 

The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, editado por Hal Foster, 1. ed., 8. print. Townsend: Bay 

Press, 1983.

9  Ana Tostões. «The Art of Being Iberian». Em Actas Del Congreso Internacional Arquitectura Importada y 

Exportada En España y Portugal, 81–90. Pamplona: T6) Editions, 2016.

10 Nuno Portas. «Teoría de las tipologías como estructuras generativas en el marco de la producción 

urbana». Em Arquitectura, historia y teoria de los signos - El symposium de Castelldefels, 1972.

11 Ana Tostões. «Obra aberta: entre experimentalismo e contexto, um sentido de escola». Em Arquitectura e 
cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira, 21–41. Lisboa: Quimera Editores, 2004.

12 Ana Tostões, et. al. Arquitectura e cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.
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periência levantaria desde logo interesse a nível internacional, em boa parte pela mão 

de arquitectos com que se havia solidarizado através da crítica de arquitectura e das 

consequentes pontes estabelecidas no estrangeiro. Este interesse internacional deve-se, 

não só ao significado político presente no reconhecimento da “insistente e teimosa” 13 

vontade de investigação sua e de Nuno Teotónio Pereira, mas também à oportunidade 

que se afigurava, de teste do pioneiro processo que se viria a implementar no SAAL. É o 

momento em que chega “Nuno Portas al Poder”. 14 O evidente interesse deste caso para 

o tema da presente dissertação, a sua intensa circunstância, a sua singular natureza e a 

sua importância histórica são os factores que exigem que a SEHU e o SAAL sejam trata-

dos como um caso de estudo per si.

Após esta missão na Secretaria de Estado, Portas passa por três anos de actividade re-

lativamente reduzida. A partir de 1978 contribui para o periódico Cadernos Municipais 

(publicado pela Fundação Antero de Quental e ligado ao Partido Socialista 15) do qual se 

torna editor um ano depois.  Neste fórum inicia um processo de crítica constante sobre o 

processo que então decorria de reestruturação dos instrumentos de gestão do território 

em Portugal. 16 Em 1978 muda-se para Madrid para assessorar o Plan General de Orde-

namiento Urbano de Madrid: um plano de ordenamento à escala metropolitana para a 

capital espanhola 17 em que Portas experimenta o planeamento urbano em “soluções 

de escala variável” 18. Quando retorna a Portugal – desta vez para o Porto – participa em 

várias acções de planeamento municipal, numa delas, em Vila Nova de Gaia, enquanto 

vereador. 19 Entre estas questões da gestão pública do território, forma-se um ciclo de 

trabalho em torno da reflexão sobre “Novas Políticas Urbanas”. 20

Alguns anos após o retorno de Madrid, enquanto se continuava a debruçar sobre as 

políticas urbanas, Portas é nomeado coordenador da consultoria urbanística no Centro 

de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (doravante, CEFA). 

Nascerá com este trabalho a oportunidade de experimentar o método e soluções de 

intervenção urbana investigados e formulados durante o primeiro ciclo de trabalho. 21 

Ao longo de vários planos, estudos e projectos para espaço público, Nuno Portas desen-

volverá, a partir das reflexões e experimentações sobre projectos urbanos (em Portugal 

como no Brasil, em Itália, entre outros locais) o conceito de “Projecto de Chão”: 22 a utili-

zação do desenho da superfície do espaço público e das infra-estruturas a ele associadas 

como regra para as restantes construções. 23

13 «Editorial “Nuno Portas al Poder”». Arquitecturas Bis, Julho de 1974.

14 «Editorial “Nuno Portas al Poder”».

15 Nuno Grande. Op.cit., p. 372.

16 Idem, pp. 372-73

17 Nuno Portas, et. al. «Plan General de Ordenamiento Urbano». Plano de Ordenamento do Território. 

Madrid, 1985.

18 Nuno Grande. Op.cit, p. 373.

19 «Esboço de Plano Director Municipal». Plano Director Municipal. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia - Vereação de Urbanismo, 1994 de 1989.

20 Nuno Portas. «Para uma Nova Política Urbana». Cadernos Municipais, 1982.

21 Conforme será abordado no Capítulo III

22 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado». Em 

Universidade de Aveiro: trinta anos de arquitectura. Lisboa: White & Blue, 2004.

23 Conforme será abordado no Capítulo III
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No final da década de 1990, com alguns dos projectos urbanos ainda em implementa-

ção, Nuno Portas começa a dedicar-se mais intensamente às problemáticas da maior 

escala – as transformações da sociedade, da metrópole, do território, da paisagem – que 

surgem após a “implosão-explosão” 24 da cidade do século XX. Estes temas seguem 

naturalmente do interesse pela cidade, cultivado no percurso inicial de Nuno Portas: da 

arquitectura à habitação – “laboratório da escala maior” 25 – ao urbanismo. Em conse-

quência de uma profunda reflexão surgem, já no novo milénio, oportunidades para o 

urbanista participar em exercícios de planeamento regional. 26 Ao longo deste ciclo de 

trabalho, é fundamental a interpretação que François Ascher (1946-2009), o sociólogo 

urbano francês, elabora sobre estes temas. 27 Ademais, é Nuno Portas, autor do prefácio 

da publicação portuguesa de dois dos textos fundamentais de Ascher, 28 que introduz 

esta visão no contexto português.  As dinâmicas socio-espaciais de rarefacção e adensa-

mento da sociedade em múltiplas camadas crescentemente virtuais (que recentemente 

se haviam notado na maior escala) são sintetizadas por Ascher na expressão que marca 

este último ciclo de trabalho: o “Hipertexto Urbano”. 29

06. Casos de Estudo

A partir da análise da informação recolhida e da organização dos cinco ciclos de traba-

lho, podem-se seleccionar e enquadrar casos de estudo específicos que nos permitam 

aprofundar os assuntos necessários para responder aos objectivos anteriormente enun-

ciados.

Para esclarecer a resposta aos objectivos da presente dissertação, os casos de estudo 

são seleccionados de forma a permitir um estudo de como as metodologias evoluem 

ao longo do percurso, de quais os princípios por detrás delas, e da forma como elas 

impactam ou são impactadas por estarem a ser praticadas no âmbito da política ou da 

arquitectura. Estes casos de estudo devem consistir de obras ou processos singulares, 

representativos da maior variedade de temas abordados por Nuno Portas quanto pos-

sível. Adicionalmente, para que se possam extrapolar conclusões globais, devem ser 

passíveis de comparação.

De forma a alcançar estes propósitos no estudo dos casos, estabelecem-se três crité-

rios para a sua selecção. O primeiro, naturalmente, é o valor que apresentam enquanto 

desenvolvimentos metodológicos fundamentados e consequentes. O segundo é o de 

24 Expressão de Lefébvre que será explanada e aprofundada no Capítulo II

25 Ana Tostões. A idade maior: cultura e tecnologia na arquitectura moderna portuguesa, p. 302.

26 Manuel Fernandes de Sá, et. al. «Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro». PROT. NUT II 

Centro: CEAU/FAUP, 2010 de 2005.

 Manuel Fernandes de Sá, et. al. «Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte». PROT. NUT II 

Norte: CEAU/FAUP, 2010 de 2005.

 Manuel Fernandes de Sá, et. al. «PROT-N: Modelo Territorial do Vale do Ave». Modelo OT. Vale do Ave: 

CEAU/FAUP, 2010 de 2005.

27 No Capítulo II, comprovar-se-á como a visão de Ascher se alinha com o precedente pensamento de 

Portas sobre a forma da cidade.

28 François Ascher. Novos princípios do urbanismo <seguido de> Novos compromissos urbanos: um léxico. 

Lisboa: Livros Horizonte, 2010.

29 Idem.



08

que o conjunto de casos de estudo deve apresentar uma variedade de tipos de papeis 

tão larga quanto represente a totalidade dos cargos assumidos por Portas, sem que se 

perca a capacidade de facilmente os inter-relacionar. Por último, o terceiro critério é o de 

que o conjunto de casos de estudo deve representar da forma mais completa possível 

o próprio percurso de Portas. Neste último, os limites inerentes à natureza de uma dis-

sertação de mestrado obrigam a que não se seleccione um caso por ciclo de trabalho, 

tentando-se escolher os que sejam mais fulcrais na visão global do percurso.

De acordo com estes critérios, seleccionam-se três casos de estudo. A cidade Como 

Arquitectura, livro de Portas publicado em 1969, tem origem na sua candidatura ao con-

curso para obtenção do grau de professor na ESBAL. Enquanto teórico da arquitectura e 

da cidade, sintetiza nesta obra as experiências do ciclo de “Arquitectura e Cidadania” 30 e 

teoriza soluções e processos urbanísticos para as cidades da segunda metade do século 

XX. Mais tarde, enquanto coordenador de consultoria urbanística no CEFA, define um 

novo plano para o Campus da Universidade de Aveiro: exercício que, entre o seu início 

em 1987 e o final do acompanhamento em 2000, serve de experimentação do projecto 

de chão, e de implementação de um método que relaciona arquitectura e urbanismo 

num equilibrado processo decisório. Por último, será abordado como caso de estudo o 

já mencionado programa SAAL, com especial ênfase no papel de Nuno Portas enquanto 

decisor político (na Secretaria de Estado da Habitação e do Urbanismo), que entre 1974 

e 1976 experimenta – em forma de política pública – um processo participativo pioneiro 

na relação entre os arquitectos e a população servida, em choque com um conturbado 

contexto político.

Estes três casos encontram-se nos três capítulos do desenvolvimento desta dissertação, 

num escalonamento desde a teoria da cidade, ao urbanismo, à actuação política. São es-

tudados através da leitura das fontes originais (quando disponíveis) e da referenciação 

a outras interpretações teóricas. São contextualizados à luz dos ciclos de trabalho e do 

tempo em que se inserem, no sentido de se averiguarem as suas bases de se analisa-

rem as suas consequências. Procura-se neste estudo dar a devida atenção aos aspectos 

formais e aos informais, visto que ambos influenciam, em medida e forma diferentes, as 

conclusões metodológicas em cada caso.

O Campus da Universidade de Aveiro é o único caso de estudo que corresponde a um 

plano com espaços directamente consequentes ao trabalho de Nuno Portas. Para que se 

pudessem observar in loco os resultados do plano do CEFA em correlação com um rela-

to do decorrer dos processos de planeamento e de implementação, o autor da presente 

dissertação acompanhou Nuno Portas numa visita ao local, cuja transcrição se encontra 

em anexo. Através deste passo adicional acrescentou-se a etapa metodológica de base 

e referência principal para este caso de estudo.

É a partir da análise comparativa destes casos de estudo que se partirá para conclusões 

globais. Concatenadas com as sínteses dos traços de Nuno Portas enquanto profissio-

nal, e dos seus princípios ideológicos, servirão para responder aos objectivos da presen-

30 Ana Tostões, et. al. Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira.
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te dissertação.

07. Revisão de Bibliografia

A bibliografia da presente dissertação foi organizada em três partes. Na primeira encon-

tram-se as obras que, não se debruçando directamente sobre Nuno Portas ou os casos 

de estudo, servem de enquadramento teórico e/ou histórico ao tema. A segunda parte 

reúne as referências encontradas durante a recolha de informação, elucidativas do per-

curso de Nuno Portas. Esta subdivide-se num conjunto de fontes que sejam elucidativas 

da globalidade do percurso, e em conjuntos específicos a cada um dos ciclos de traba-

lho. A última parte reúne, em três subdivisões, todas as obras consultadas para os três 

casos de estudo.31 Vejam-se então quais as fontes mais importantes na organização do 

percurso e nos casos de estudo.

Conforme mencionado anteriormente, as duas entrevistas a Nuno Portas, clarificaram 

as relações entre os diversos trabalhos, ao esclarecerem os cargos políticos exercidos 

por Portas. Para uma compreensão global do percurso profissional de Nuno Portas, des-

tacam-se duas obras: Arquitectura e Cidadania (2004), da concepção e coordenação de 

Ana Tostões (1959-), pela síntese que representa dos princípios e contexto da escola em 

que Portas se forma enquanto profissional e cidadão, e O Ser Urbano: nos caminhos de 

Nuno Portas (2012): o catálogo da exposição monográfica organizada por Nuno Grande 

(1966-) que sintetiza e organiza o percurso de Nuno Portas.

O primeiro capítulo do desenvolvimento da presente dissertação debruça-se sobre o 

livro A Cidade Como Arquitectura (1969) de Nuno Portas: naturalmente a sua fonte prin-

cipal. Também essenciais para este caso de estudo foram Da Organização do Espaço 

(1962) de Fernando Távora (1923-2005), e a edição portuguesa (2010) de dois textos de 

François Ascher: Novos Princípios do Urbanismo seguido de Novos Compromissos Ur-

banos: um léxico (originalmente de 2001 e 2008 respectivamente), pelas fortes relações 

encontradas com a obra em estudo.

Para o caso do Campus da Universidade de Aveiro, a entrevista/visita ao local com Nuno 

Portas, em 2018, esclareceu e confirmou questões informais previamente notadas nou-

tra bibliografia. Do livro Universidade de Aveiro: Trinta Anos de Arquitectura (2004), os 

vários textos da autoria de Michel Toussaint (1946-), Jorge Carvalho Arroteia (1947-), e 

Nuno Portas, servem também de fontes principais, pela exploração dos vários aspectos 

a considerar sobre este método de planeamento. Para complementar estes textos com 

algumas comparações metodológicas, acrescenta-se a tese de doutoramento de Sérgio 

Mendes (1962-): A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago (2013).

31 Para as obras que cumprem mais que um critério, a sua colocação respeita a seguinte hierarquia 

de partes e subdivisões:1) os casos de estudo, 2) o percurso global, 3) os ciclos de trabalho, 4) e o 

enquadramento.

 Consequentemente, o ciclo de trabalho “Nuno Portas al poder” dispensa a subdivisão na parte da 

bibliografia dedicada ao percurso, encontrando-se todas as fontes reunidas na subdivisão do terceiro 

caso de estudo.
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O decorrer do processo SAAL é apresentado tendo por base duas obras: O Processo 

SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974 (2011) da autoria de José António Bandeiri-

nha (1958-), e O Processo SAAL: Arquitectura e Participação 1974-1976 (2014), da concep-

ção de Delfim Sardo (1962-). A estas obras de referência, acrescenta-se o artigo “O Pro-

cesso SAAL: entre o estado e o poder local” de Nuno Portas, publicado na Revista Crítica 

de Ciências Sociais (número 18/19/20, de 1986), que relata os fenómenos informais que 

marcaram o programa. Com o fim de relatar, paralelamente, os processos formais desta 

política pública, recorreu-se ao Livro Branco do SAAL (1976), bem como a uma recolha 

de toda a legislação emitida pela SEHU enquanto tutelada por Nuno Portas.
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II. A CIDADE COMO ARQUITECTURA

08. Bases

A Cidade Como Arquitectura, livro da autoria de Nuno Portas publicado em 1969, é ba-

seado na sua Dissertação para Concurso de Professor do 1º Grupo da ESBAL, apresen-

tado em 1968. No debate global sobre as transformações na cidade e na habitação, o 

livro é uma reacção à divisão entre duas correntes. 1 A primeira: a visão do movimento 

moderno, i.e. “formal”: que entende a utilização da forma como resposta a um pro-

blema – em que se baseiam os grands-ensembles 2. A segunda: a sua contracultura 

“processual” – relativa a um processo como resposta a um problema – com ênfase no 

“direito à cidade” e não na forma. 3 A obra é essencial para a compreensão do percurso 

profissional do autor: ver-se-á ao longo deste capítulo como a abrangência dos temas 

abordados torna este livro um momento charneira no pensamento de Nuno Portas, em 

particular sobre a cidade.

O tema do primeiro capítulo é a intenção implícita de todo o livro: o princípio de que 

à arquitectura subjaz um problema “moral e cívico”, 4 por a sua prática pressupor uma 

resposta consciente à organização da sociedade. A identificação deste problema esta-

belece uma relação entre este livro e a ideologia do Atelier de Teotónio Pereira, que al-

mejava enquadrar-se no contexto, não só físico, mas também social: “uma arquitectura 

participada quando ainda não se falava disso”. 5 No mesmo sentido, Portas afirma que, 

para projectar o futuro, é necessária mobilizar a população para “formas de participação 

colectiva e individual”. 6

Uma das propostas, considerada imperativa durante todo este livro é a de que os profis-

sionais deveriam acolher a profusão de conhecimento proveniente das novas ciências; 

como a sociologia, a antropologia, a geografia, que já desde o anterior século se aven-

turavam na análise da cidade. Esta proposta é já de si indicativa da influência do LNEC 

nesta obra. É com base nesta experimentação multidisciplinar que Portas propõe que 

a viabilidade do papel do arquitecto na intervenção da cidade depende do seu nível de 

reconhecimento do “necessário grau de especialização dos conhecimentos”, e do seu 

esforço para superar as “descontinuidades” daí resultantes. 7

1 Nuno Portas. «Posfácio». Em A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor, 4a 

edição fac-símile. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.

2 Entenda-se: as formas urbanas de grande escala e repetíveis.

3 Idem.

4 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor. 4a edição fac-

símile. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.

5 Ana Tostões. «Introdução». Em Arquitectura e cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera 

Editores, 2004.

6 Subcapítulo “19”. Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

7 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.
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Por estes aspectos, A Cidade Como Arquitectura é a condensação do exercício de “Arqui-

tectura e Cidadania”, 8 bem como a antevisão dos trabalhos posteriores, nos temas ex-

plorados e nas abordagens propostas. Como veremos, estabelece uma visão de cidade 

e do que devem ser as intervenções urbanísticas. Importa, por isso, relembrar que “ur-

banismo” era – tal como as novas ciências – um termo recente, surgindo pela primeira 

vez em 1910. Françoise Choay (1925-), no seu livro O Urbanismo: Utopias e Realidades, 

estabelece uma definição de base para o termo, sobre a qual trabalha as suas múltiplas 

interpretações. Usemos então, como ponto de partida, essa mesma definição de Choay, 

que remonta à sua acepção original: a intervenção sobre a cidade que se diferencia das 

restantes “artes urbanas anteriores pelo seu carácter reflexivo e crítico, e pela sua pre-

tensão científica”. 9

09. Cidade-Território

O problema colocado em A Cidade Como Arquitectura não é a cidade histórica e com-

pacta, mas sim a cidade difusa, que então se lançava a partir da primeira, em todo o 

mundo. Este novo tipo de cidade resulta de uma alta capacidade de mobilidade que 

permite a criação de áreas especializadas. Estas áreas, “polos-cidade” 10, são aglomera-

dores de diferentes grupos de actividades (como o sector terciário, as áreas residenciais, 

etc.) e consequentemente adquirem diferentes formas. O “polo-território”, as áreas na 

orla, recolhe as actividades secundárias incompatíveis com a cidade. No final as zo-

nas agrícolas, que também se aproximam da “vida urbana”, integram-se já parcialmente 

neste sistema. Por esta mobilidade ser essencial aos elementos da nova cidade, estes 

definem-se como “densas concentrações direccionais”.

Nesse aspecto, Lisboa e Porto não eram excepções. Lisboa é apontada como exemplo 

dramático destas transformações, em que consequências negativas advieram de um 

rápido processo de expansão. O resultado é uma “implosão-explosão” 11. Ou seja, o 

centro de Lisboa densificou-se, implodindo em tensas situações sociais, e as periferias 

foram ocupadas de forma desordenada, com a sua rarefacção a explodir o limite da 

cidade.

Também é destes fenómenos de implosão-explosão que a cidade-território é feita: uma 

composição de circunstâncias heterodoxas entre si (entre as quais permanece a cidade 

histórica). Por albergarem funções diferentes, vivem em complementaridade numa es-

trutura urbana, dispersa à escala do território, interligada por essa alta capacidade de 

mobilidade. Por oferecerem vivências díspares criam uma liberdade de escolha inédita. 

Nestas crescentes complexidades, o sistema urbano evidencia as crescentes complexi-

dades do sistema social. Na relação cidade-sociedade estão conjugadas tanto a estrutu-

8 Ana Tostões, et al. Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.

9 Capítulo “O Urbanismo em Questão”. Françoise Choay. O urbanismo: utopias e realidades, uma 
antologia. São Paulo: Perspectiva, 2005.

10 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

11 Termo este previamente definido por Lefébvre (1901-1991).

 Idem.
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ra funcional da cidade – as valências por ela oferecidas– como a estrutura de significân-

cia 12 – a linguagem falada da cidade à sociedade.

10. Método Vigente

No entanto, o urbanismo continuava a ser trabalhado como mera “arte urbana”, permis-

siva para circunstanciais aberturas de vias, sem consideração pelo espaço urbano que 

surgia desses traçados 13. Esta letargia na profissão prendia-se com uma relação des-

trutiva entre o planeamento territorial e o económico. O desenvolvimento económico 

implica um conjunto de infra-estruturas pesadíssimas – “constituintes e alterantes da 

paisagem” – que provocam impactes no ambiente físico e exigem da intervenção terri-

torial nada mais que meras tentativas de colmatação do desenvolvimento económico, 

frequentemente cingidas a operações visuais.

O autor narra também como esta prática estava já a ser timidamente aberta através da 

introdução do master plan. Traduzido em português, o plano director era constituído 

por linhas gerais de orientação que resultavam na definição de funções possíveis para 

cada área, i.e. um exercício de zonamento. Mas por ser exercício de zonamento, a con-

cretização do master plan continuava a limitar-se a restrições de usos e definição de 

traçado viário. Por se ter rendido às incapacidades destas opções, o urbanismo estava 

desprovido de sensibilidade, tanto pela condição do homem – que habitava os locais 

que sobravam – como pela forma a dar à vida colectiva – fosse ela equipamento público 

ou espaço urbano. 

Ou seja, o problema da cidade-território agravava-se pela incapacidade do método vi-

gente. Assim, a crescente complexidade da sociedade nesta nova estrutura leva à urgen-

te necessidade de um novo método. É preciso que este conseguisse produzir regulação 

e planeamento conducentes a uma resposta “de grande importância para o destino da 

cidade como obra”, capaz de alicerçar a tomada de decisões.

11. Programa-Desenho

Durante o século XIX, como foi mencionado anteriormente, surgem várias ciências que 

contribuem com diversas percepções da cidade, criando alguma desordem no conhe-

cimento e alguma confusão sobre como o aplicar. Estas não deixam, no entanto, de ter 

potencial utilidade. Para a efectivar, é necessário que as contribuições de cada um destes 

modelos, de natureza “para-arquitectónica”, 14 sejam sintetizadas num processo de pro-

grama-desenho. O processo deve ser capaz de combinar e hierarquizar os conhecimen-

tos para cada decisão a tomar. O produto é diferente da soma dos conhecimentos por-

que através da síntese resolve os conflitos entre eles, em prol de uma solução coerente.

Para arrancar do que “permanece uma acumulação” de informações e análises em di-

12 Relação que será explorada mais adiante.

13 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor. 4a edição fac-

símile. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.

14 Entenda-se, fora da definição estrita da prática da arquitectura.

 Idem
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versas (novas) escalas da cidade, é necessário admitir que já não se pode intervir com 

todo o conhecimento, porque ele já não é pré-adquirível, mas sim criado constantemen-

te. Assim, a arrumação de “um programa”, para Nuno Portas, é inviável. É necessário um 

contínuo “processo de programação arquitectónica”. 15 Surge assim, para a concretiza-

ção desse processo, um “operador intermédio” 16: entre os contributos diversos e uma 

só lógica. Esta peça é um meta-programa, porque utiliza os diversos conhecimentos 

para regrar diferentes programas. É ele que concilia as necessidades sectoriais e hie-

rarquiza os objectivos, abordando os problemas a resolver. Como primeira ferramen-

ta de um processo, o meta-programa é efectivamente tecido de todos os programas 

sectoriais, bem como das participações de outros agentes interessados, resultando das 

interpretações extraídas do conjunto.

A interpretação literal de um dos objectivos do design como criação da obra de arte 

total – “da colher à cidade” 17 – levaria à ideia das “cidades-de-uma-só-peça”, 18 ou seja: 

a tentativa de controlo absoluto. Mas da mesma forma que a profusão de informação 

inviabiliza um simples programa isolado no tempo, a escala a que funciona a cidade-ter-

ritório, e a complexidade dos sistemas sobre os quais essa assenta, inviabilizam solu-

ções únicas e pontuais. Simultâneo ao processo de meta-programação, a intervenção 

na cidade tem de ocorrer não como um projecto, mas como “um processo de projectar” 

que tenha em conta a evolução das prioridades e a acção de diversos autores e agen-

tes. Surge assim, com o meta-programa, o meta-projecto, que agrupa numa só família 

diversos projectos de menor escala, a implementar faseadamente. São criadas relações 

entre estes através do meta-programa - que no regrar do meta-projecto, incute objecti-

vos partilhados - e da meta-linguagem. Esta é composta por um grupo restrito de sig-

nos, i.e. objectos portadores de um significado 19. Esse grupo – informado também pelo 

meta-programa – permite um conjunto exponencialmente maior de novas relações “ao 

nível semântico”, 20 i.e., na combinação desses signos, alcançando múltiplos significados 
21 na perspectiva do “descodificador” 22 – o habitante da cidade.

Os projectos constituintes adquirem, assim, uma natureza diferente da de um projecto 

independente. Havendo um programa próprio de cada projecto, o meta-projecto não 

deixa de lhes conferir, em troca de uma limitação genética, uma influência bem maior. 

Desta articulação entre familiares resulta para cada um destes projectos uma capacida-

de fundamentalmente maior de se inserirem na cidade-território e, sendo a concretiza-

ção parcial de uma agenda – o meta-programa – maior que eles próprios, de a alterarem 

com sucesso.

15 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

16 Idem.

17 Expressão de autoria imprecisa, usada por Adolf Loos (1870-1933), por Walter Gropius (1883-1969), na 

Escola Bauhaus, e por Le Corbusier (1887-1965).

18 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

19 Nuno Portas. «Teoría de las tipologías como estructuras generativas en el marco de la producción 

urbana». Em Arquitectura, historia y teoria de los signos - El symposium de Castelldefels, 1972.

20 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

21 Nuno Portas. «Teoría de las tipologías como estructuras generativas en el marco de la producción 

urbana».

22 Idem.
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O trabalhar e implementar dos produtos – (meta-)programas e (meta-)projectos – é em si 

o exercitar do processo de programa-desenho que lhes dá origem. Assim, este processo 

requer constantes saltos entre escalas, entre concreto e abstracto, e entre realidade e 

intenção. 23

A relação entre o processo e a realidade, podendo ser alinhada, tem de o ser de forma 

cíclica, em que é necessária constante revisão de prioridades e implementações. Esta 

necessidade advém da constante mutação da realidade que ocorre ora por dinâmicas 

internas, ora pelos resultados imprevistos da implementação de diferentes projectos.

12. Soluções Híbridas e a Habitação

A cidade-território ou, mais especificamente, a tentativa de nela intervir, estava também 

a ser marcada pela relação entre as “zonas direccionais” 24: zonas densas e concentradas 

ao longo de um eixo que alberga diferentes funções; e a “manta residencial”, partindo 

das primeiras, esbatendo a cidade sobre o território circundante. As zonas direccionais 

aparecem como tentativa de substituir o modelo tradicional do ponto central por um 

eixo capaz de atravessar as zonas periféricas, com o intuito de aproximar a manta resi-

dencial e o território exterior a novas centralidades.

Durante o período em que é professor na ESBAL (no ano lectivo 1966-67), Portas lec-

ciona um projecto, posteriormente publicado na revista Arquitectura 25, em que a zona 

direccional é a ideia ensaiada 26. Aí, experimentou-se retomar “o conteúdo da rua, ani-

23 No Capítulo III veremos como estes produtos são experimentados no novo plano do Campus 

Universitário de Aveiro.

24 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

25 Nuno Portas, «Ideias para a Zona Central de Olivais», Revista Arquitectura, Junho de 1968.

26 Subcapítulo 30. Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.
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mada pelo desenho contínuo” 27, na tentativa de permitir que as centralidades se deixas-

sem acontecer pelas dinâmicas internas resultantes do projecto, tal como acontece nas 

cidades de origem orgânica. Era a forma mais óbvia de combinar serviços e habitação: 

o conjunto destas zonas direccionais criaria uma rede capilar, tornando a centralidade 

urbana mais acessível à manta residencial.

Estes centros-percursos, através da agregação de utilizações públicas num só eixo, as-

segurariam a multifuncionalidade. Estavam, portanto, baseadas também na intenção 

de recuperar, para a escala territorial, a vitalidade da cidade histórica. Ao longo do livro 

vê-se espelhada essa intenção de recuperar a heterogeneidade da situação tradicional 

de cidade e conferir maior coesão à estrutura da cidade-território. Afirma-se como via 

preferida a mistura estratégica de todas as situações de cidade que permanecem segre-

gadas, através de três “amálgamas” 28, entenda-se, soluções híbridas, como formas de 

harmonização da cidade-território. 

Uma primeira híbrida de mobilidades. Contra as recomendações da Carta de Atenas 29, 

Portas propõe reverter a segregação dos tipos de transporte, entrelaçando o transporte 

mecanizado e a vida pedonal. Esta solução seria particularmente benéfica na resolução 

dos problemas da cidade histórica, que se via à altura dilacerada pelo uso intensivo e 

segregado de veículos para a qual não estava desenhada. Para esta primeira sugestão, 

indicam-se como referências algumas experiências já sugeridas, como o centro da cida-

de de Cumbernauld, Escócia, ou o edifício-estrada proposto por Le Corbusier (1887-1965) 

e Pierre Jeanneret (1896-1967) para Alger; em que a sobreposição vertical de diversos 

modos de circulação é proposta para resolver os conflitos entre esses, sem os distanciar 

excessivamente.

Outra híbrida de vivência sociais, que era dos factores que estava distribuído pela cida-

de-território de forma mais heterogénea. O seja, misturar a paralisia da manta residen-

cial e a agitação dos pontos centrais através da reaproximação das funções que, estando 

espacialmente segregadas, são de uso complementar e compatível na vida quotidiana 

– como o trabalho e a habitação, por exemplo. Assim, através da recuperação da habi-

tação nos centros, e introdução de serviços na manta residencial, esperava-se alcançar 

maior longevidade para cada uma dessas condições.

Uma última de miscigenação das ocupações do terreno; i.e., na relação entre a cidade 

humana e o território natural debaixo e à volta da primeira. Aqui, a mesma separação 

vertical de funções surge como hipótese para, na sua condensação, libertar a topografia 

em quantidade suficiente para entrelaçar pontos de terreno não-construído com pontos 

de ambiente construído.

Estas soluções híbridas são identificadas como base de intenções para as propostas de 

27 Subcapítulo 39. Idem.

28 Tal é o termo seleccionado pelo autor da obra para descrever as situações híbridas que se propunham 

como soluções para a cidade-território.

 Idem.

29 Parte “D. Transporte”. Le Corbusier. La carta de Atenas: principios de urbanismo. 3a ed. Barcelona: Ariel, 

1975.
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A Cidade Como Arquitectura. Algumas dessas propostas condensam-se na necessidade 

de – num desejo de ponderada reutilização da rua-canal que compõe a cidade tradicio-

nal – se juntarem a “arquitectura de percursos com a modulação dos edifícios” 30. Ou 

seja, usar o sistema de movimentos como regra do estabelecimento da construção, ga-

rantindo a continuidade indispensável à qualidade formal da cidade. Trata-se, portanto, 

de um novo conceito de estrutura que unifica os seus elementos através uma teia básica 

de relações: uma “integração de estruturas e infra-estruturas” 31, como base possível 

para um meta-programa.

Uma outra sugestão é a de usar a resposta ao problema da habitação como “instrumen-

to de política urbana” 32. Ou seja, de que é benéfico que se use a criação de habitação 

social para responder aos problemas da cidade. Esta posição segue também das obras 

de habitação social em que Portas participa no Atelier de Nuno Teotónio Pereira: inter-

venções estatais haviam alcançado relevo e escala em Portugal entre o fim da Segunda 

Guerra Mundial e o início da Guerra Colonial Portuguesa (1945 a 1961). 33

Esse propósito é até essencial para o sucesso destas próprias intervenções de habitação 

social, visto que estas precisam de estar incluídas na cidade, “sob pena de se virarem 

contra os seus próprios objectivos sociais”34. Ou seja, a casa não se faz sem a cidade, e 

onde há urgência de fazer habitação, pelo bem da cidade e da própria casa, dever-se-iam 

pensar ambas. A habitação não ajudaria a sociedade sem ajudar a cidade.

A resposta ao problema da habitação como simultânea resposta aos problemas da cida-

de é das soluções mais notórias nesta obra. Revela como o próprio tema da habitação 

viria a ser abordado nas posteriores actividades de Nuno Portas, 35 tais como o proces-

so SAAL, na sua intenção de rectificar, dentro das cidades, desequilíbrios sociais entre 

classes 36.

13. Multidisciplinariedade e Academia

Para que este novo método de pensar a cidade enquanto arquitectura, com o seu pro-

cesso e resultantes híbridas, seja implementado com sucesso, Portas afirma a necessi-

dade de refundar a academia e as relações profissionais entre os que pensam a cidade.

A afirmação de que as ciências têm legitimidade desde que abordadas em conjunto é já 

de si uma evidência da multidisciplinariedade como condição necessária para um pro-

cesso capaz. Consequentemente, Portas afirma que o papel do arquitecto na emergente 

cidade-território passa por encontrar soluções coerentes que articulem as dificuldades 

de cada sector (tais como a resolução dos meios de locomoção através de uma “ar-

30 Subcapítulo 34. Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

31 Subcapítulo 37. Idem.

32 Idem.

33 Período este que Portas descreveu, nas entrevistas, como optimista.

34 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

35 Que serão aprofundadas no Cap. VI

36 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976. Porto: Fundação de Serralves, 2014.
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quitectura dos complexos de serviços” 37 aplicada aos pontos de interface) em molde 

“necessariamente interdisciplinar” 38.

Para que essa capacidade de trabalhar entre disciplinas existisse, era preciso uma re-

formulação gradual das qualificações profissionais vigentes. Assim se reestruturaria o 

ensino e os corpos profissionais, num sentido que não o da especialização, i.e., que não 

o da segregação absoluta. Essa especialização de funções é amplamente criticada pelas 

dificuldades de comunicação e pelo afastamento de objectivos que cria entre classes 

profissionais. O autor contrapõe que ‘urbanista’, ‘arquitecto’, ‘engenheiro civil’ não são 

mais que “conotações residuais” de um desígnio comum: o de “organizadores do es-

paço”39. A divisão entre a função de um arquitecto e a de um urbanista, por exemplo, 

resume-se, nem sequer à escala, mas à natureza do próprio projecto e à sua intenção.

Havendo a necessidade de superar as dificuldades de comunicação e de diferentes 

desígnios, a reformulação destas classes profissionais tem que partir da sua base: a 

academia. Estando a integração de competências dependente de uma formação mais 

globalista, as raízes devem ser comuns a todos. Deve existir na academia a prática de 

projectos comuns, tanto de desenho como de investigação. Fomenta-se assim, na etapa 

embrionária do profissional, o espírito de cooperação entre diferentes conhecimentos: 

condição necessária para a intervenção coerente sobre a cidade.

O ensino deve, portanto, estar baseado num núcleo inicial, que é comum a todos os 

profissionais do espaço. Após esse núcleo, segue-se uma bifurcação: um caminho para 

montante do método sugerido, e outro para jusante, aprendendo cada um diferentes 

naturezas de programa e projecto. Nesse sentido, infere-se que deve funcionar uma 

nova instituição de ensino, “integrada num sistema universitário interdepartamental” 40.

No núcleo inicial ensina-se a prática de arquitectura, agora no seu sentido fundamental 

de organização do espaço. Para montante, caminha-se, fora dessa nova instituição, na 

aprendizagem do planeamento nas variadas escalas entre a cidade e o território. Ou seja, 

na actividade programática que acolhe diferentes conhecimentos e que precede a acção 

física. Para jusante, haveria o desenho das operações – e o planear do seu processo de 

implementação – desde o ambiente existente até à construção da realidade pretendida.

14. Cidade-Território e Metápole

O anteriormente mencionado sociólogo urbano François Ascher sintetiza, em 1995, a ci-

dade-território e o conjunto de fenómenos que a estimulam com a introdução do termo 

metápole – alusivo ao seu funcionamento em várias camadas cada vez menos palpáveis 
41. As suas publicações sobre este tema viriam a constituir uma visão fundamental para 

compreender a cidade contemporânea, explicando as suas características inéditas de 

transversalidade – a oferta de diferentes funções e formas – e extensividade – a dilatação 

37 Subcapítulo 19. Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.
38 Idem.

39 Subcapítulo 39. Idem.

40 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.
41 François Ascher. Métapolis ou l’avenir des villes. Paris: Odile Jacob, 1995.
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de todas as suas dimensões 42. Mais tarde, duas destas obras viriam a ser publicadas em 

conjunto em Portugal. No prefácio desta publicação, Portas identifica as raízes socioeco-

nómicas – da desmultiplicação das actividades – tecnológicas – das novas possibilidades 

de transporte de bens, informações e pessoas – e culturais – da pulverização do tecido 

social – da metápole. Compare-se, então, A Cidade Como Arquitectura com a obra de 

Ascher.

Ascher aponta, em Novos Compromissos Urbanos, a falta de consensos entre agentes, 

e entre estruturas, como um dos principais entraves ao desenvolvimento de soluções 

capazes de beneficiar a metápole. Para o conflito que resulta dessa falta de consensos 

entre estruturas, Portas indica uma resolução: o apelo à aceitação de conhecimentos 

sectoriais diferentes e um esforço no sentido da sua harmonização.

O sociólogo francês indica também uma das ferramentas essenciais para qualquer abor-

dagem com sucesso, a reflexividade. Ou seja, uma abordagem que, não negando qua-

lidades das circunstâncias anteriores 43, procura intervir em constante reflexão; numa 

análise constante ao longo de todo o processo de intervenção 44. A reflexividade ilumina 

a necessidade de um ciclo no processo de programa-desenho.

A cidade-território e a metápole olham para o mesmo fenómeno, em duas fases diferen-

tes de desenvolvimento. Apesar dos 26 anos de diferença que permitem a Ascher uma 

leitura mais clara (por ser a posteriori), A Cidade Como Arquitectura e a obra de Ascher 

partilham semelhanças na descrição de contexto, de método, de processo (iluminadas 

em parte pelo facto de que Nuno Portas trabalha com outros sociólogos no LNEC), for-

mando uma linha coerente. Se Portas identifica a cidade-território portuguesa, Ascher 

mais tarde refina esse termo para metápole.

15. A Cidade como Organização do Espaço

Em 1962, é publicado Da Organização Do Espaço, 45 da autoria de Fernando Távora, com 

o intuito de definir princípios para a intervenção no mundo físico. De acordo com esta 

tese, é função do organizador do espaço cumprir o desafio moral de evitar a delapida-

42 Nuno Portas. «Prefácio». Em Novos princípios do urbanismo ; <seguido de >Novos compromissos 
urbanos: um léxico, por François Ascher. Lisboa: Livros Horizonte, 2010.

43 Idem.

44 François Ascher. Novos princípios do urbanismo <seguido de> Novos compromissos urbanos: um léxico. 

Lisboa: Livros Horizonte, 2010.

45 Esta obra é originalmente formulada enquanto prova de dissertação de Távora para o concurso de 

professores de primeiro grupo da ESBAP.
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ção do espaço intervencionado: um “dos maiores dons” 46 da natureza para o homem. 

Nesse sentido, no cruzamento com todos os factores socioeconómicos que constituem 

a realidade, está latente a qualquer organização consciente, a missão de aumentar a 

harmonia 47. Portugal é tomado como um exemplo em que problemas internos (como 

a utilização de soluções técnicas ultrapassadas) e externos (como o encontro com uma 

cultura globalizada e diferente) criam uma situação de crise na organização do espaço e 

do território. 48  Távora aponta o arquitecto, profissional da organização do espaço, como 

“criador de felicidade”: 49 responsável pela resolução desta desarmonia.

A Cidade Como Arquitectura é publicado 7 anos depois. As duas publicações surgem, 

assim, num contexto semelhante, por partilharem o mesmo período evolutivo da cidade 

e da sociedade. Existe, portanto, interesse em comparar as duas obras.

Para Távora, a época vivida era uma de dicotomias, em que para cada movimento radical 

surgia sempre o seu oposto 50. Contrapõe à confusão desse ambiente o exemplo dos 

arquitectos eruditos dos países nórdicos, que no “seu equilibrado clima social e econó-

mico” alcançavam uma síntese ponderada. Nuno Portas, de forma semelhante, aponta 

uma constante divisão entre correntes. Para o resolver, procura uma reflexão que recue 

essa divisão até ao problema que lhe subjaz: o do método e da linguagem.

A descontinuidade e desordem, com que Távora frequentemente identifica a sociedade 

sua contemporânea, manifestam-se mais visivelmente na cidade, porque é nela que 

atingem intensidade maior. Daí, Távora conclui que o ritmo louco a que essa intensidade 

avança faz com que o volume da cidade, dominador, inviabilize qualquer “imposição de 

um sistema de relações coerentes” 51. Esta conclusão é um dos pressupostos de Nuno 

Portas quando afirma que as experiências de master plan não funcionam pelo seu cariz 

de zonamento simplista. É também indicada por ambos a dificuldade posta pela actual 

relação entre o planeamento físico/territorial e o planeamento económico, dado não ser 

reconhecida a relação de consequência mútua. 52

No Prefácio à 2ª edição de Da Organização Do Espaço, Portas resume os dois pressupos-

tos do Movimento Moderno acolhidos em Portugal por Fernando Távora. A capacidade 

do design: de na sua acção harmonizar o seu campo de intervenção “desde a concepção 

do objecto à arrumação física do território”. E a sua missão: de através desta capacidade 

integradora, conseguir resolver a desordem que a revolução industrial instaurou. Mas 

A Cidade Como Arquitectura desmonta a possibilidade de uma intervenção total e ime-

diata: pela complexidade do território, qualquer intervenção deve existir em constante 

readaptação. Só assim conseguiria reagir aos seus próprios impactos e a outros proces-

46 Capítulo 1. Fernando Távora. Da organização do espaço. 2a edição fac-símile. Textos teóricos 1. Porto: 

Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P, 1982.

47 Capítulo 2. Idem.

48 Capítulo 3. Idem.

49 Capítulo 4. Idem.

50 Capítulo 2. Idem.

51 Idem.

52 Idem.

 Subcapítulo “16”. Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.
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sos de transformação.

Távora aponta, como uma das raízes da falta de harmonia no espaço português, o facto 

de a sua “época [ter] sido avessa à colaboração” 53. A crítica de Portas à incapacidade 

que encontra nas classes profissionais suas próximas de trabalhar em molde multidis-

ciplinar reflecte a lucidez de encontrar no método vigente parte dos problemas detrás 

da incapacidade de articulação na resposta. Esta incapacidade apresenta-se como causa 

específica e fundamental da recusa de colaboração apontada por Távora.

Na mesma linha de raciocínio, e rumo ao mesmo objectivo da harmonia, Távora aponta 

também que a participação dos variados agentes no projecto de arquitectura, e con-

sequentemente no processo de organização do espaço, tem de ser transformada. É 

preciso que se traduza em colaboração, seguindo no caminho da integração vertical e 

horizontal; i.e., na continuidade entre as diversas etapas do projecto e entre os diversos 

agentes em cada etapa. Portanto, havia que praticar arquitectura participada, essa mes-

ma que Ana Tostões identifica no Atelier de Nuno Teotónio Pereira, onde Portas aprende.

Ao longo do último capítulo Da Organização Do Espaço, Távora aborda o papel do ar-

quitecto como organizador do espaço, capaz da escolha entre o bom e o mau: no que 

manter/eliminar, no que criar/não criar, e no que potenciar/subverter. Isso faz deste livro 

um código de ética, no sentido em que define os objectivos maiores (para Távora, resu-

midamente: a harmonia). 

Não especifica, no entanto, critérios, respeitando a independência do profissional e as-

sumindo a sua capacidade de escolha. Isso torna o texto aplicável a qualquer contexto 

em qualquer escala e vertente da organização do espaço. A Cidade Como Arquitectura 

parece funcionar, nesta lógica, como aprofundamento da mesma questão ética inter-

polada em Da Organização Do Espaço. É uma definição do papel do organizador do 

espaço e do território – adquirindo capacidade descritiva da vida profissional de Nuno 

Portas e servindo como preliminar proposta de código deontológico 54. Se é Távora que 

sinaliza um campo ético, é Portas que antecipa um trilho e, como se verá mais adiante, 

o caminha.

53 Capítulo 1. Fernando Távora. Da organização do espaço.

54 Entenda-se: a definição da obrigação ou propósito do profissional.
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III. CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

16. Bases

Em Agosto de 1973, é fundada a Universidade de Aveiro, concretizando finalmente a 

aspiração de uma academia própria na cidade. A nova instituição, à altura enquadrada 

num desígnio nacional de incremento da oferta de ensino, 1 pretende acarretar duas ta-

refas: ministrar o ensino superior e promover a investigação científica. 2

É estabelecido que as actividades da nova instituição devem decorrer em “diferentes 

áreas disciplinares científicas e em áreas interdisciplinares” 3. Esta missão reflecte-se 

na organização da Universidade através da aplicação do princípio interdepartamental, 

como forma de permitir actuações coordenadas entre diferentes campos de conheci-

mento.

A estrutura académica tem como suas entidades elementares os departamentos: são 

eles que fornecem todas as funções necessárias numa dada área de conhecimento. 

Qualquer uma das actividades de investigação ou ensino da Universidade – administra-

das independentemente dos departamentos – pode usufruir dos departamentos que ne-

cessite. Logicamente, é aos departamentos que estão associadas as instalações físicas, 

tais como laboratórios ou salas de aula. O corpo docente está maioritariamente alocado 

aos departamentos, estando associado aos cursos e equipas de investigação somente o 

pessoal essencial à sua coordenação. Nas relações dos cursos/equipas de investigação 

com os departamentos estabelece-se a actividade académica.

Noutras universidades em Portugal, é frequente um modelo baseado em faculdades/ins-

titutos. Por exemplo, na Universidade do Porto, esses elementos arrecadam as funções 

1 Ministério da Educação Nacional. Decreto-Lei n.o 402/73, Pub. L. No. 402/73, § 1a Série, 188/1973 Diário de 

Governo (1973).

2 Universidade de Aveiro, ed. Guia da Universidade de Aveiro,1980-1981. Aveiro: Universidade de Aveiro, 

1980.

3 Capítulo 1.1. Idem.
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Aveiro, 1981.



23

de gestão dos recursos, e de ensino e investigação. 4 Ao adoptar o modelo interdeparta-

mental, a Universidade de Aveiro pretende uma menor duplicação de instalações e de 

corpo docente, que poderia advir desse vínculo estrito entre cursos e recursos. Ao esta-

belecer que as organizações dos cursos e investigações funcionam perpendicularmente 

aos departamentos, o modelo assegura que estas podem tomar partido dos recursos 

das diferentes áreas de conhecimento consoante o necessário, sem que seja necessário 

duplicá-las em cada curso e faculdade.

Em 1987, quando a Universidade de Aveiro necessitou de um novo plano para a ex-

pansão do seu Campus, em substituição do anterior (o Plano Geral da Universidade 

de Aveiro – Zonamento, ou PGUAZ, abordado mais adiante no subcapítulo Campus 

Pré-existente), recorreriam ao CEFA. Caberia ao coordenador da consultoria urbanística 

deste órgão, Nuno Portas, elaborar a Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro 

(doravante: RPGUA). 5 Este torna-se então o primeiro grande trabalho desde o seu retor-

no a Portugal, 6 contextualizado no quarto ciclo de trabalho: projecto de chão.

A atribuição deste trabalho a Portas é em parte elucidada pelo seu percurso profissional 

anterior à Secretaria de Estado, no Ciclo de Trabalho de Arquitectura e Cidadania. No 

LNEC, Portas tem uma primeira experiência multidisciplinar, com trabalhos conjuntos 

com, por exemplo, matemáticos, sociólogos ou engenheiros. 7 Em A Cidade Como Ar-

quitectura, Portas conclui 8 que essa multidisciplinariedade é necessária para intervir be-

neficamente na cidade, porque conseguiria ultrapassar as dificuldades de comunicação 

criadas pela especialização dos intervenientes no urbanismo. Para que esta se formalize 

em grande escala, é proposta na obra supramencionada a reformulação da academia 

para um molde interdepartamental.

Pode-se assim estabelecer uma relação de proximidade metodológica entre a organiza-

ção da Universidade de Aveiro e a visão de Nuno Portas, expressa em A Cidade Como 

Arquitectura, de uma academia multidisciplinar e interdepartamental. 9

17. Campus Pré-Existente

A Universidade estabelecer-se-ia, numa primeira instância, nos dois edifícios 10 cons-

truídos em 1973 11 num lote inserido na malha urbana de Aveiro. Mais tarde, em 1979, o 

4 «U.Porto - Organização». Acedido 20 de Agosto de 2018. https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_

pagina?p_pagina=organizacao.

5 Idem, p. 9.

6 Nuno Portas, Michel Toussaint, e Jorge Carvalho Arroteia. Universidade de Aveiro: trinta anos de 
arquitectura. Lisboa: White & Blue, 2004.

7 Nuno Portas, et. al. «Um Modelo de Lisboa». Lisboa: LNEC, 1974.

8 Vide Capítulo II

9 Pese, no entanto, o facto de esta necessidade, em A Cidade Como Arquitectura, ser identificada no 

campo do urbanismo: área que não é leccionada na Universidade de Aveiro.

10 Os que albergam actualmente a Escola Superior de Saúde e o Departamento de Línguas e Cultura.

11 Jorge Carvalho Arroteia. «A Universidade». Em Universidade de Aveiro: trinta anos de arquitectura. 

Lisboa: White & Blue, 2004.
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novo Plano Geral de Urbanização para Aveiro enquadraria 12 o PGUAZ 13 na zona de San-

tiago: a sul desses dois edifícios. Com autoria dos arquitectos Espírito Santo e Rebello de 

Andrade, o plano ocuparia uma área de 70 hectares, entre o Seminário de Santa Joana 

Princesa e o Esteiro de São Pedro, com uma combinação do complexo universitário e 

de habitação social. 14 

Portas viria a descrever o PGUAZ como um master plan na linha dos campi anglo-

-saxónicos seus contemporâneos. Ou seja, é composto por conjuntos de edificado pre-

dominantemente lineares inseridos num amplo jardim, enquadrando-se o campus pré-

-existente, em certa medida, na tipologia da “mega-estrutura” 15. 16 Projectado com base 

numa concepção unitária, relaciona-se com o conceito de “projecto urbano” conforme 

definido pelo Team X. 17 Este contributo propunha uma “cultura arquitectónica alterna-

tiva” ao uso do planeamento de infra-estruturas e zonamento, vigente no urbanismo e 

na arquitectura após a Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, neste modelo, 

todo o programa se encaixa num único edifício: solução que, pretensamente, se torna 

possível pela flexibilidade no interior da mega-estrutura.

Em Aveiro, essa mega-estrutura consistia de dois pares de complexos lineares, inseridos 

num espaço livre ajardinado. O primeiro par partiria da zona dos dois edifícios iniciais: 

um deles permanecendo paralelo ao limite do Seminário, o outro abrindo rumo à boca 

da Esteira de São Pedro. Do seu término junto ao Seminário seguiria o segundo par, com 

dois complexos sempre paralelos entre si. No seu conjunto completariam uma curva re-

ticulada à volta do quarteirão do Seminário, até ficarem paralelos à Esteira junto à zona 

sul do Campus.

No ponto intermédio, entre o primeiro e o segundo par, colocar-se-ia a Praça Central: um 

espaço público na cobertura de um edifício semi-enterrado, com um único piso subterrâ-

neo albergando zonas técnicas e de serviço. O espaço nessa cobertura tocaria em cada 

ponta nas rodovias de circulação interior (rente ao Seminário) e exterior (próxima da Ria 

e da Esteira). No canto norte, do lado nordeste, tocaria no complexo (rente ao Seminá-

rio) do primeiro par, com o edifício que é hoje o CIFOP 18. Além destas ligações, a Praça 

Central seria também delimitada por três blocos. Um a sudoeste, com um piso de altura, 

albergaria a Cantina e os Serviços Sociais. Os dois restantes albergariam, em múltiplos 

pisos, a Biblioteca a noroeste, e a Reitoria a nordeste. Seriam também colocadas duas 

escadarias, uma em cada lado da posição prevista para a Biblioteca, a fazer a ligação da 

cobertura ao espaço ajardinado entre os dois complexos do primeiro par.

12 Sara Ventura da Cruz. «Aveiro, a Avenida: Bases para um Plano». Mestrado, FCT - Universidade de 

Coimbra, 2011.

13 Laura Peretti e Marie Clément. «Campus Aveiro: nove capitoli della nuova architettura portoghese». 

Casabella, Março de 1997.

14 Idem.

15 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado». Em 

Universidade de Aveiro: trinta anos de arquitectura. Lisboa: White & Blue, 2004.

16 Não se enquadrando totalmente por ser composto não por um, mas por vários complexos lineares, 

fisicamente independentes mas articulados entre si, como será abordado mais adiante.

17 Nuno Portas. «A emergência do Projecto Urbano». Revista Urbanística, 1998.

18 Centro Integrado de Formação de Professores
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Figura 01: Ortofotomapa da Cidade 

de Aveiro

Figura 03: Axonometria da Praça 

Central, do PGUAZ

Figura 02: Planta do PGUAZ

Fonte: Google Earth, 2018.

Autores: Rebello de Andrade, 

Espírito Santo.

Fonte: A Revisão do Plano Geral 
da Universidade de Aveiro e 
a Construção do Campus de 
Santiago, 2013.

Autores: Rebello de Andrade, 

Espírito Santo.

Fonte: A Revisão do Plano Geral 
da Universidade de Aveiro e 
a Construção do Campus de 
Santiago, 2013.
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No entanto, durante os 8 anos que se seguiram entre a introdução do PGUAZ, em 1979, 

e quando o CEFA inicia o RPGUA, em 1987, só uma parte do plano foi implementada. Da 

mega-estrutura, somente um dos quatro complexos; o que, no primeiro par, percorre 

o perímetro do quarteirão do Seminário de Santa Joana Princesa, foi lançado. E mes-

mo esse, em 1988, estava só parcialmente construído, com as secções deste complexo 

para os departamentos de engenharia de vidro, de química, e de ambiente em fase de 

projecto. A Praça Central foi concluída, bem como o seu piso subterrâneo. Dos blocos 

circundantes à Praça Central, só o da Cantina foi implementado, aproveitando para esse 

programa a área do piso subterrâneo directamente abaixo. A Biblioteca estava também 

em fase de projecto, da autoria de Álvaro Siza Vieira (1933-), e ao contrário do bloco 

definido pelo PGUAZ, ocuparia um lote rectangular, lateralizado para o canto oeste da 

Praça Central.

18. Memória Descritiva

Nesse mesmo ano, de 1988, decorria já o processo do RPGUA, que previa três áreas, 

distinguidas pelos serviços que viriam a albergar. No extremo sudeste de Santiago, ad-

jacente à Avenida da Universidade, uma zona desportiva, tal como definido em PGUAZ. 

A nordeste previam-se as residências de estudantes: entre o Seminário de Santa Joana 

Princesa e a actual Avenida da Universidade. Ambas estas zonas se encontram relativa-

mente indefinidas no RPGUA.

Na zona central, estão instalados os departamentos e demais edifícios com propósitos 

de ensino superior. Denominada de Zona de Expansão Departamental Sul (doravante: 

ZEDS), é esta a zona que recebe maior enfoque por parte do CEFA. Na sua ponta noroes-

te, reaproveita a Praça Central definida no PGUAZ, entrelaçando-se com o Campus pré-

-existente.  Circundando o restante perímetro, a via de circulação exterior (planeada no 

PGUAZ) é reformulada para uma Rodovia que delimita a ZEDS das duas outras zonas. O 

RPGUA prevê para o seu centro uma Alameda que, lançada da Praça Central, serve de 

distribuidor/organizador dos diversos edifícios, que se estabelecem de ambos os lados 

e se estendem até à Rodovia que os circunda.

A Praça Central sofre pontuais alterações: uma série de clarabóias para iluminar o piso 

subterrâneo (bem como algum mobiliário urbano no perímetro). No local onde o PGUAZ 

previa a Biblioteca, entre as duas escadarias é instalado um volume que alberga uma 

Livraria e uma Sala de Exposições, ao nível do Campus pré-existente. A sua cobertura, 

ao nível da Praça Central, conforma uma bancada que faz deste volume um Teatro orien-

tado para a Alameda. 

Com 240 metros de comprimento e cerca de 52 de largura, a Alameda é ocupada no seu 

eixo central por um espaço relvado, entrecortado por três caminhos perpendiculares 

(alinhados com as entradas de edifícios departamentais de um lado e de outro). No final 

do relvado, estão colocados espelhos de água em cada ponta: um semicircular na sua 

cabeceira (a ponta sudeste) e um rectangular na sua entrada (a ponta noroeste). A seguir 

à cabeceira, junto à Rodovia, e alinhada com o lado nordeste da Alameda, está colocada 

a Torre de Água (projectada por Álvaro Siza Vieira e construída em 1989). A alameda é ro-
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Figura 04: Ortofotomapa do 

Campus da Universidade de 

Aveiro
Fonte: Google Earth, 2018.
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deada por uma Porticata: uma laje de betão, apoiada em colunas no perímetro interior e 

pilares no exterior. Este elemento percorre os dois lados da Alameda e encerra-a na sua 

cabeceira. Forma-se assim um “U” com ambas as pontas, na Praça Central, capeadas 

com pórticos em tijolo.

Entre a Alameda e a Rodovia, que delimita o perímetro da ZEDS, estão localizados os 

edifícios: seis em cada lado da Alameda, com dois à cabeceira (e um edifício térreo e de 

menor implantação entre estes). Com algumas excepções, apresentam-se na sua maio-

ria como volumes longitudinais revestidos a tijolo maciço de barro vermelho. Sendo 

perpendiculares à Alameda, nas fachadas viradas para esse espaço (tangentes à Portica-

ta) estão as entradas principais. Por norma, estes são edifícios com três pisos de altura, 

cerca de 18 a 20 metros de largura, e comprimentos rondando os 80 metros (com a 

excepção dos volumes de cabeceira que apresentam conformações mais irregulares). 

Os espaços entre volumes são faixas de terreno desocupado com cerca de 16 metros de 

largura, com a frequente excepção de pequenos volumes auxiliares (tangentes também 

à Porticata).

19. Plano-Traçado

Antes de analisar este Campus, importa estudar a metodologia que lhe dá origem. Con-

soante o modelo de organização da Universidade – bem entendido por Nuno Portas 

– e dados os constrangimentos orçamentais e temporais que exigem uma construção 

incremental, a equipa do CEFA decidiu que o planeamento para a ZEDS seguiria, desde 

o início, um método de “estudar-e-fazer em paralelo” 19. Assim se efectuou o que Portas 

baptizou de “plano-traçado”: 20 um processo em que o plano é estudado continuamente, 

adaptado à medida que os traçados seus consequentes são construídos. Neste processo 

encontra-se o que Ascher viria a denominar de reflexividade 21. Esse conceito do urbanis-

mo, que remonta a Choay, 22 vê-se vertido numa experiência concreta de coordenação 

da construção de um Campus, indiciando desde já o cariz urbano do resultante comple-

xo universitário.

Para que os traçados sejam produto do plano, a equipa recorre a três tarefas projectuais. 

Em primeiro lugar, são desenhados eixos de circulação e espaço público. De seguida, é 

definida a localização dos edifícios departamentais através do desenho de lotes no terre-

no sobrante dos espaços públicos. Nessa operação de loteamento, o dimensionamento 

dos edifícios é finalmente regrado, “bastando que se definissem alguns parâmetros” 23.

Através destes parâmetros, estabelecem-se para cada um dos lotes três zonas de ocu-

pação. 24 Ao centro, um rectângulo de implantação padrão (entenda-se, obrigatória) com 

14 metros de largura e 72 de comprimento, de orientação perpendicular à Alameda e 

tangentes a esta no seu lado menor. Circundando a implantação padrão em dois lados 

19 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».

20 Idem.

21 Vide Capítulo II.

22 Françoise Choay. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. São Paulo: Perspectiva, 2005.

23 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».

24 Nuno Portas, et. al. «Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro». Aveiro: CEFA, 2000 a 1987.
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Figura 05: Ortofotomapa da ZEDS

Figura 06: Fotografia do Campus 

pré-existente a partir da Escadaria

Figura 07: Fotografia da Praça 

Central e Alameda a partir do 

Teatro

Fonte: Google Earth, 2018

Autor: Morais de Sousa.

Fonte: Universidade de Aveiro: 
Trinta Anos de Arquitectura, 2004.
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está uma área de implantação máxima, composta por uma faixa de 4 metros de largura 

num dos lados e por uma área no fundo do lote até à Rodovia circundante (tipicamente 

rondando 20 metros), permitindo que a área construída cresça, quando necessário, em 

duas direcções. Rente à Porticata, as áreas de implantação padrão e máxima são inter-

sectadas por uma faixa “banalizável” 25 com 12 metros de profundidade, para espaços 

dedicados aos alunos ou de aulas para cursos que requisitem um dado pavilhão somen-

te de forma pontual.

Assim se definem as possibilidades de ocupação de cada lote (ou “célula” 26), ao que se 

acrescentam outros parâmetros, como um alçado principal de proporção semelhante 

em todos, um acesso principal padronizado (sempre na frente para a Alameda), e uma 

altura (3 andares) comuns. O loteamento elimina a necessidade de impor uma volu-

metria obrigatória. Evidentemente, o plano é coerente com o funcionamento de uma 

instituição que se baseie na capacidade dos seus departamentos providenciarem as con-

dições físicas específicas a cada tema de conhecimento. 

No plano-traçado estão os parâmetros que resultam num “instrumento de gestão e 

projecto” 27, que pretende a capacidade de intermediar a realidade a construir, com a 

intenção institucional (seja programática, nos usos requeridos, seja representativa, na 

imagem desejada). Com este método, pretendia-se também conseguir cumprir os cur-

tos prazos impostos pelos apoios financeiros estatais e europeus 28, e organizar a inter-

venção para substituir o anterior plano, tomando também o campus pré-existente como 

uma das premissas para um conjunto maior.

20. Projecto de Chão

Antes do RPGUA, e após a tendência da mega-estrutura linear que marcou o PGUAZ, 

surgiu um outro tipo de projecto urbano. Além de marcado pelo protagonismo da figura 

do arquitecto, diferencia-se dos anteriores pelo tipo de programas e pelas diferentes 

oportunidades. Estas resultam do facto de os novos projectos urbanos consistirem em 

intervenções de menor dimensão e maior impacte. Acima de tudo, demarca-se pela fle-

xibilidade no processo da sua elaboração, nos mecanismos utilizados para a sua concre-

tização, e pela relação simbiótica que daí surge entre plano e projecto. 29

Sabendo que o plano-traçado de Portas para o Campus em Aveiro assenta também so-

bre a participação dos departamentos e da Universidade, e sobre a capacidade do plano 

de se ir preenchendo gradualmente, compreende-se que o RPGUA se enquadra também 

nesta lógica, que pode ser descrita como processual. 30 Há, no entanto, uma diferença 

entre o RPGUA e este novo tipo de projecto urbano: o protagonismo da figura do arqui-

25 Idem.

26 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».

27 Idem.

28 Idem.

29 Nuno Portas. «A emergência do Projecto Urbano».

30 Tal como definido no Capítulo II.

  Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor. 4a edição fac-

símile. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.
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Figura 08:Planta do RPGUA

Figura 09: Estudo Tipológico do 

RPGUA

Autoria: CEFA.

Fonte: A Revisão do Plano Geral 
da Universidade de Aveiro e 
a Construção do Campus de 
Santiago, 2013.

Autoria: CEFA.

Fonte: A Revisão do Plano Geral 
da Universidade de Aveiro e 
a Construção do Campus de 
Santiago, 2013.
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tecto, que em Aveiro não se concentra no autor do plano (até por essa autoria ser de um 

grupo), mas sim nos autores dos diferentes projectos departamentais.

O RPGUA articula os diferentes elementos constituintes do campus, usando o desenho 

dos espaços colectivos para controlar o preenchimento gradual dos lotes. Perde assim 

a necessidade de projectar directamente tudo o que é construído no conjunto (atitude 

essa que também promove a diluição do protagonismo pelos autores dos vários edifí-

cios), definindo de forma mais estrita a estrutura do espaço exterior. Portas referencia 

que a utilização do traçado do espaço público como base, em combinação com o lo-

teamento aplicado ao espaço residual, se enquadra numa “tradição de fazer a cidade a 

partir dos traçados do espaço público”. 31 Esta abordagem recorre, também, ao método 

por detrás das expansões urbanas “mais logradas” 32 da segunda metade do séc. XIX e 

da primeira metade do séc. XX.

Consequentemente, os edifícios vão surgindo em lotes pré-estabelecidos: o “espaço re-

sidual”, 33 i.e., o negativo sobrante dos espaços públicos. Da criação desta hierarquia 

assente em espaços públicos, resulta um “esquema” 34 de entidades urbanas colectivas, 

regrado pelo espaço exterior. O esquema encontra na Alameda a sua coluna dorsal, 

capaz de ordenar os diversos edifícios em espinhas, com o primeiro “axioma” 35 da 

intervenção sendo a Porticata. Em suma, enquadra-se no conceito que Portas introdu-

ziria mais tarde: o “projecto de chão”. 36 Mais especificamente: a utilização do desenho 

do chão do espaço público como regra para as restantes construções: “(…) certamente 

haverá os que não irão seguir os meus desenhos [na definição do edificado]. O que eles 

devem seguir é o meu chão.” 37 Esta abordagem confere às decisões do planeamento a 

flexibilidade necessária para lidar com as situações de incerteza com que Portas descre-

ve a época. 38  

21. Campus Architecture

Tome-se agora uma outra perspectiva sobre o plano do CEFA e de Nuno Portas, com 

base na obra de Richard P. Dober (1928-2014). Este último, arquitecto americano pro-

jectista de campi universitários, explanou num seu livro, 39 em 1996, uma leitura possí-

vel para a estrutura dos complexos construídos para o ensino superior. O título e con-

ceito fulcral deste livro é o de “Campus Architecture” (em português: “arquitectura do 

campus”) que diz respeito à “construção e paisagem interligadas em relação sinérgica, 

integradas como projectos no contexto do planeamento e desenho para o propósito 

31 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».

32 Idem.

33 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago». Doutoramento, ETA - Universidad de Valladolid, 2013.

34 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».

35 Expressão usada por Nuno Portas durante a viagem ao campus.

36 Nuno Portas. Nossas Decisões Devem Ser Flexíveis. Entrevistado por Rosabelle Coelho. Arcoweb, 1 de 

Abril de 2001. https://arcoweb.com.br/noticias/entrevista/nuno-portas-01-04-2001.

37 Idem.

38 Idem.

39 Richard P. Dober. Campus Architecture: building in the groves of academe. New York: McGraw-Hill, 1996.
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Figura 10: Fotografia da Alameda, 

vista da Torre de Água

Figura 11: Fotografia da Alameda, 

vista Praça Central

Autor: Morais de Sousa.

Fonte: Universidade de Aveiro: 
Trinta Anos de Arquitectura, 2004.
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do ensino superior” 40. A campus architecture pode ser estabelecida recorrendo a dois 

exercícios paralelos: place marking – marcação do lugar, e place making – construção do 

lugar. Estes exercícios permitem, de acordo com Dober, criar um conjunto que se possa 

entender e funcionar como um todo coerente.

Visto que a criação de uma imagem para o conjunto era um dos objectivos pedidos pela 

Universidade e desejados pelo CEFA 41, veja-se então como é que a visão de Dober se 

aplica ao Campus da Universidade de Aveiro. Os critérios estabelecidos na elaboração 

do RPGUA, especificamente o da materialidade e os das dimensões, são o primeiro pas-

so nesta leitura. A utilização do tijolo maciço de barro vermelho estabelece um padrão 

dominante para a materialidade. Foi tomada esta opção em específico por duas razões: 

porque estava, incrementalmente, a assumir-se como o material utilizado ao longo da 

construção do campus pré-existente (destacando-se o último caso: a Biblioteca da auto-

ria de Álvaro Siza Vieira), e por ser um material local, produzido com a argila que havia 

começado a ser explorada no sul da Ria desde a primeira metade do séc. XIX. 42 As 

dimensões dos edifícios, como visto anteriormente, são uniformizadas pela definição 

dos parâmetros das três áreas de ocupação de cada lote, e por um número padronizado 

de três andares para os edifícios departamentais, resultando numa proporção comum 

a todos.

Para elucidar esta interpretação do RPGUA de acordo com campus architecture, veja-

mos o caso da excepção aos parâmetros. Dober define-a como legítima, e até desejável, 

no caso dos elementos que, fazendo parte do campus, sejam icónicos, i.e., utilizados 

para efeitos de representação e homenagem a determinado significado e/ou programa 

assinalável. Em Aveiro, o exemplo mais claro seria o da Reitoria, projectada por Gonçalo 

Byrne (1941-) e Manuel Aires Mateus (1963-), e terminada em 2000. O edifício apresenta 

um programa excepcional, por representar não um dos departamentos, mas o órgão 

que lhes é hierarquicamente superior.

Situado na ponta norte da ZEDS, no canto entre a Alameda e a Praça Central, apresen-

ta-se como uma composição de três volumes. O volume de gaveto, quando considera-

do individualmente, cumpre alguns dos parâmetros: o revestimento em tijolo de barro 

vermelho, e os três pisos de altura. Em cada lado deste, aparece um volume: ambos 

revestidos a mármore branco, contrastante com o tijolo de barro vermelho, 43 Nos dois 

alçados principais (frente à Alameda, e frente à Praça Central) a composição é terminada 

com um último piso, sobre o volume de gaveto, com fachada em pano de vidro recuada 

para trás de uma fileira de colunas. A posição recuada torna este último piso secundá-

rio à expressão dos três volumes. Esta organização compositiva faz com que o volume 

mais visível – o de gaveto - cumprindo alguns dos parâmetros, seja emoldurado com 

40 Tradução própria da expressão “buildings and landscape synergistically engaged and integrated as 
projects which are situated in paradigms planned and designed for higher education”.

 Idem.

41 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».

42 Jorge Carvalho Arroteia. «Aveiro. Nota Histórica». Em Universidade de Aveiro: trinta anos de arquitectura. 

Lisboa: White & Blue, 2004.

43 Os três volumes estão separados entre si por espaços de circulação (um corredor e um átrio) que se 

apresentam em fachada com pano de vidro.
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elementos contrastantes que anunciam, nos alçados da composição, a excepção que 

prova a regra.

Os parâmetros de regularização na dimensão e materialidade, por conferirem caracterís-

ticas específicas e comuns ao conjunto do campus (com a devida atenção para os seus 

elementos de excepção), contribuem para uma imagem coerente, e podem ser identi-

ficados como “place marking elements”, 44 remetendo ao conceito de place marking: 

exercício que Mendes sintetiza como a atribuição de um carácter específico ao campus. 
45

A planta do plano, além dos limites máximos de construção para os edifícios departa-

mentais, prevê também os espaços públicos. Foram nela estabelecidos os pressupostos 

para o projecto de chão, delimitando a grelha de entidades urbanas colectivas – o esque-

ma – e os locais que sobram e que se virão edificando. Assim, ocorre um processo de 

colocação de edifícios, espaços públicos e percursos pedonais e rodoviários, que asse-

gura a criação de um todo coerente. Este processo de articulação é o cerne do exercício 

de place making. 46

Identificam-se assim, no RPGUA, os dois exercícios – place making e place marking – 

necessários à campus architecture, bem como o critério de excepção. Confirma-se a 

legitimidade da tese de Dober como interpretação possível do plano do CEFA para a 

Universidade de Aveiro, capaz de explicar a sua imagem global baseada na articulação 

de componentes.

22. Gestão

Na sua tese de doutoramento, Sérgio Mendes afirma que o RPGUA contém uma ideia, 

constituída pelos desejos imagéticos e exigências programáticas da instituição. A tran-

sição da ideia para o objecto final – os espaços construídos – teria que ser assegurada, 

naturalmente, no plano-traçado: o mesmo que é identificado como projecto intermédio. 

Ou seja, o papel fulcral é o da equipa que, na elaboração do plano-traçado, está encarre-

gue de gerir essa transição.

A gestão, logicamente, está dependente da capacidade da equipa de plenamente com-

preender a ideia dos vários agentes, e da sua capacidade de assegurar, através do pla-

no-traçado, que o objecto lhe corresponde. Estas capacidades foram, logicamente, al-

cançadas através do estabelecimento de consensos, não só entre o CEFA e a Reitoria, 

mas com os diferentes departamentos e os autores de cada projecto constituinte do 

44 Ou seja: “elementos de marcação do lugar”.

 Richard P. Dober. Campus Architecture: building in the groves of academe.

45 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago», p. 410.

46 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago».

Esquema 5: Fluxo de 

Concretização GestãoIdeia Objecto
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plano-traçado. 47 Talvez seja por esta abordagem que se verificou a satisfação dos utili-

zadores do Campus, presente na atitude dos múltiplos docentes que, ao longo da visita, 

reconhecendo Nuno Portas, intervieram para o cumprimentar e agradecer-lhe.

O plano é, assim, evidentemente diferenciável de um projecto convencional. A abor-

dagem por detrás destes consensos implica que os agentes interessados nos diversos 

momentos não estejam somente em contacto com os autores do plano. Estes encon-

tram-se integrados no processo de tomada de decisão, o que significa que, quando se 

fala da equipa por detrás do RPGUA, também se os incluí. Em suma, a gestão entre ideia 

e objecto ocorre numa equipa alargada.

Importa então compreender como foram estes consensos alcançados, e depois imple-

mentados. Com o seu tempo no Atelier de Nuno Teotónio Pereira, precocemente expe-

rimentando uma arquitectura participada, 48 e na Secretaria de Estado da Habitação e 

Urbanismo (SEHU), implementando o processo SAAL, 49 Nuno Portas prova-se impres-

cindível. É à sua experiência que se deve a capacidade de criar o diálogo 50 e, a partir 

deste, alcançar os consensos. 51

Observem-se os parâmetros deste plano-traçado, e a forma como foram aplicados. Os 

que fluem directamente da planta e do estudo tipológico, integrantes no documento 

oficial do RPGUA, por exemplo, ganham valor formal. O parâmetro da materialidade, 

por outro lado, é informal. Por este parâmetro não ser vinculado em regulamento, natu-

ralmente ocorreriam excepções imprevistas, 52 que Portas chega até a descrever como 

“desnecessárias”. 53 No entanto, e apesar desta sua natureza não obrigatória, o tijolo 

maciço de barro vermelho demonstra-se adoptado na maioria dos casos.

O RPGUA aplica-se, portanto, através de parâmetros quer formais, quer informais. Não 

estando vertidos em documentos oficiais, estes últimos fazem-se cumprir somente atra-

vés da legitimidade que adquirem por haverem sido consensuais: são o resultado do 

diálogo entre quem elaborou o plano, quem o traça, e quem o irá utilizar. 

23. O Campus como Arquitectura

Retorne-se, brevemente, ao objecto de estudo do capítulo anterior: a obra que, enun-

ciando um código deontológico, condensa o primeiro ciclo de trabalho de Nuno Portas. 

Como foi expresso nesse Capítulo, A Cidade Como Arquitectura aponta as problemáti-

cas sociais e espaciais da cidade-território, sugere soluções (a nova academia, o uso da 

habitação, e as híbridas), e esboça um processo para a sua implementação: o programa-

47 Idem.

48 Ana Tostões. «Introdução». Em Arquitectura e cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera 

Editores, 2004.

49 Processo que se abordará no próximo Capítulo.

50 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago».

51 Estes consensos reflectem-se geralmente em todos os parâmetros. A materialidade é um exemplo de um 

critério totalmente alcançado através do diálogo entre o CEFA e os agentes interessados.

52 Que serão estudadas mais adiante.

53 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado».
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-desenho. Abordando tantos temas entre a cidade e a arquitectura, esta obra pode cla-

rificar a relação entre ambas no percurso do autor. Importa então testar A Cidade Como 

Arquitectura como antevisão 54 do posterior trabalho de Nuno Portas, especificamente 

no exemplar planeamento do Campus Universitário de Aveiro.

Encontra-se já estabelecida a intersecção entre a visão de Nuno Portas para a academia, 

e a organização da Universidade de Aveiro: a ambição por um modelo interdepartamen-

tal, conducente à aprendizagem interdisciplinar e redutor de complexidade logística. Ve-

ja-se então em que pontos se revêm as conclusões do livro no exercício de planeamento.

Uma das soluções de A Cidade Como Arquitectura é a utilização da habitação. O único 

paralelo possível da tipologia de habitação num programa de espaços académicos é 

o das residências universitárias, que em Aveiro se encontram entre a ZEDS e a cidade. 

Esta localização intermédia estava já, no entanto, determinada no PGUAZ.

A outra solução era a do estabelecimento de três híbridas como objectivos programá-

ticos: de mobilidades, de vivências sociais e de ocupações do terreno. No campus, as 

mobilidades pedestres e de veículos encontram-se, pelo contrário, segregadas (circuns-

tância herdade do PGUAZ e reforçada em RPGUA). No plano do CEFA estão adjacentes 

três áreas de usos distintos: residencial, ensino e desportivo. Acrescendo à proximida-

de de todo o campus (pré-existente e do CEFA) à cidade, este factor pode ser um dos 

contributos para uma utilização intensa, 55 mas não é possível afirmar com certeza uma 

intencional e concretizada solução híbrida de vivências sociais. Por outro lado, a utiliza-

ção da Praça Central (com as várias funções no seu piso subterrâneo, às quais foram adi-

cionadas um estacionamento subterrâneo a norte) e a cobertura em bancada no Teatro, 

fortalecem uma sobreposição vertical de diferentes usos: uma híbrida de ocupações do 

terreno, com o objectivo de aproximar a ZEDS com o campus pré-existente.

Não estando as soluções híbridas encontradas em Aveiro na sua totalidade, importa, no 

entanto, averiguar se o resultado por elas pretendido foi perseguido por uma via dife-

rente. Estas, como princípios programáticos, pretendiam, sucintamente, recuperar para 

a cidade-território as qualidades da rua-canal que configuravam a cidade tradicional. 

Coincidentemente, durante a visita ao campus, Nuno Portas usa a expressão “ligação 

de rua” 56 para descrever a Alameda e, mais especificamente, a Porticata. Este elemento, 

como referido anteriormente, foi constituído como “axioma” 57 principal dos espaços 

públicos, lançando um esquema que organiza o campus. Evidentemente, o projecto de 

chão, enquanto metodologia, torna as híbridas desnecessárias ao recuperar per si a rua-

-canal.

Importa também compreender, mais que nos objectivos e nas soluções, as semelhan-

ças entre o método de plano-traçado e o processo de programa-desenho, já deduzíveis 

somente pelas evidentes proximidades etimológicas entre plano e programa, traçado e 

54 Afirmação declarada no início do Cap. II desta dissertação.

55 Vivência essa observada na viagem a Aveiro: uma intensa utilização do espaço da Alameda e do Teatro, 

tanto como percurso ou para estada, por estudantes e docentes.

56 Idem.

57 Idem, p. 3.
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desenho. Para isso, comparem-se então as leituras teóricas de Aveiro (acima revistas) 

com o processo proposto em A Cidade Como Arquitectura.

O Programa-Desenho ocorre como um exercício contínuo de programação arquitectó-

nica, começando no meta-programa, descrito como “operador intermédio” 58 entre os 

contributos (das ciências e da participação de agentes interessados) e o desenho. Esta 

intermediação coube à equipa composta por projectistas e alargada a todos os agentes 

interessados. Esse papel, a que Mendes chama de gestão, consistiu na tradução de uma 

ideia – os desejos e necessidades para o ambiente académico – para um objecto, através 

do plano-traçado. Há, portanto, uma coincidência entre a criação do meta-programa e a 

tarefa de gestão.

Existem também relações entre os produtos do Programa-Desenho, e os dois exercí-

cios de Campus Architecture para um Campus unitário. O primeiro, o de place making, 

consiste em estabelecer uma articulação entre todos os elementos constituintes, capaz 

de criar um todo coerente. Em Aveiro, este exercício serve para que os projectos com-

ponentes da ZEDS se enquadrem e concretizem um complexo universitário. Ou seja, 

através de parâmetros de ocupação de solo, o place making agrupa os projectos numa 

família, constituindo um meta-projecto.

Os place marking elements (parâmetros de altura, proporções de fachada e volume, e 

materialidade) estabelecem os signos que, pela sua inter-relação, conferem ao conjunto 

de projectos a capacidade de transmitir um significado. Na leitura desta estrutura de 

significados, o utilizador do espaço interpreta a imagem unitária do Campus pretendida 

pela instituição. Pelo segundo exercício, de place marking, se alcança uma meta-lingua-

gem.

A visão de Aveiro segundo Dober permite descrever como parte dos produtos do pro-

grama-desenho (o meta-projecto e a meta-linguagem) são executados através do mé-

todo de plano-traçado. No papel de gestão, atribuído por Sérgio Mendes à equipa do 

58 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor.

A Cidade
como Arquitectura

Campus da Universidade
de Aveiro

Campus Architecture:
Building in the Groves

of Academe

Nuno Portas, 1969
CEFA, 1987

(Nuno Portas)
Richard P. Dober, 1996

(signos da)
Meta-Linguagem

(regras para)
Imagem Unitária

place marking
(elements)

Meta-Projecto
e Projectos

PGUAZ
e Departamentos

place making

Programa-Desenho Plano-TraçadoCampus Architecture

Esquema 6: Correspondência entre 

teoria e execução através de Dober
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CEFA e alargada aos agentes, se define um meta-programa. O projecto de chão (além de 

recuperar as qualidades da cidade tradicional) regra os diferentes projectos, através de 

um esquema de espaços públicos, com suficiente flexibilidade para acomodar os seus 

díspares programas. Em suma, o plano-traçado de 1987 é a execução do programa-de-

senho de 1969.

24. Campus-Cidade

Está assim revisto o método de plano-traçado, as três interpretações teóricas: do projec-

to de chão, de Campus Architecture, e da gestão do CEFA, bem como a sua origem: na 

perspectiva processual do programa-desenho de A Cidade Como Arquitectura. Veja-se, 

enfim, o complexo por ele concretizado. 59 Entre os espaços públicos – a regra do con-

junto – ganham preponderância o aproveitamento da Praça Central e a Alameda daí lan-

çada, que compõem o esquema em conjunto com a Porticata, a Torre de Água e o Teatro.

A já descrita Reitoria é um edifício de excepção programática e simbólica, no canto entre 

a Alameda e a Praça Central. Como composição volumétrica, adapta-se à escala dos es-

paços seus circundantes. O volume do auditório, na posterior da composição, tem a sua 

cobertura a descer em direcção às Residências, normalizando a sua altura à medida que 

se aproxima das construções mais baixas no quarteirão do Seminário de Santa Joana 

Princesa. Os volumes junto à Alameda e no canto da Praça Central acumulam um piso 

extra, anunciando a maior amplitude dessa última. Assim, a Reitoria aproveita a sua 

situação de excepção, e implantação privilegiada, para intermediar a Praça Central e a 

Alameda.

A Praça Central é pavimentada em lajetas de betão desactivado, desprovida de vegeta-

ção, e com clarabóias oblíquas pontualmente entrecortando um amplo campo de visão. 

Como um estéril e desimpedido terreiro, a Praça abre a vista da Alameda em direcção 

ao campus pré-existente. Esta vista, que enquadra a Ria em segundo plano, é cortada 

pelo Teatro ao seu centro, não se permitindo assim que as dimensões bem definidas da 

Alameda se esvaneçam na paisagem de escala territorial. 

A Alameda é certamente o ponto de maior importância, por ser a coluna deste esquema. 

A disposição dos edifícios ao longo do seu limite orienta a leitura deste espaço. Com a 

ligação da Alameda à Praça Central sendo legível como entrada simbólica, a Torre de 

Água, já junto à Rodovia, anuncia a cabeceira da Alameda e serve de landmark 60 no con-

junto. A Porticata, enrolando na cabeceira, confere uma qualidade “claustral” 61 à Alame-

da, deixando a entrada para a Praça Central desimpedida. O conjunto de departamentos 

59 Para este exercício tomar-se-á como referência basilar a visita ao Campus que, além de haver permitido 

ao autor desta dissertação uma perspectiva directa, registou o balanço do coordenador do CEFA sobre o 

Campus.

60 Conforme definido por Kevin Lynch (1918-1984): “Landmarks are another type of point-reference, (…) 
they are external. They are usually a rather simply defined physical object (…). Their use envolves the 
singling our of one element from a host of possibilities.”

 Kevin Lynch. The Image of the City. Nachdr. Publication of the Joint Center for Urban Studies. Cambridge, 

Mass.: MIT PRESS, 2005, p. 48.

61 Laura Peretti e Marie Clément. «Campus Aveiro: nove capitoli della nuova architettura portoghese».
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Figura 12: Fotografia dos edifícios 

a Sudoeste, vistos da Alameda

Figura 13: Fotografia do Teatro, 

visto da Praça Central

Autor: Morais de Sousa.

Fonte: Universidade de Aveiro: 
Trinta Anos de Arquitectura, 2004.
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ao longo de cada lado da Alameda, com proporções de fachada e distâncias entre si 

uniformizadas, estabelecem um ritmo que, entre abertura e protecção, luz e sombra, 

quebra a distância da Porticata em segmentos facilmente caminháveis. Em conjunto 

com a arborização presente neste espaço em pouca densidade, este ritmo humaniza a 

escala da Alameda.

Estas características, resultante dos parâmetros do meta-projecto e dos consensos para 

a meta-linguagem, contribuem para o cariz urbano do produto do plano-traçado: um 

campus-cidade.

25. Imprevistos

Logicamente, o campus-cidade resulta da capacidade do RPGUA de implementar, via 

parâmetros e consensos, uma imagem coerente e, na flexibilidade dada aos autores 

dos edifícios, conseguir acomodar díspares programas. É necessário, para compreender 

essa flexibilidade na sua totalidade, perceber os casos em que se contrariou ou não se 

seguiu a visão do CEFA, e a forma como o campus resultante foi por eles afectado.

Um desses fenómenos tornou-se notório na visita ao campus, aquando da aproximação: 

o impacto do automóvel. Enquanto se construíam os departamentos da ZEDS, foram 

também sendo colocados parques de estacionamento ao longo do perímetro exterior 

da Rodovia, 62 ocupando partes da zona desportiva e da zona de residências. Consequen-

temente, esse uso distanciou as residências e a zona desportiva do coração do plano: a 

Alameda. Esta colocação transformou também a aproximação à ZEDS. A orientação da 

Alameda indiciava a Praça Central como nó de percursos e entrada principal em ambas 

as partes do campus (criadas antes e depois do RPGUA). Sendo o automóvel o meio de 

deslocação predominante, a colocação dos estacionamentos criou outra aproximação 

ao Campus. Conforme observado na visita, esta passou a efectuar-se, além de através 

da Praça Central, por dois outros tipos de acessos. Um através dos corredores entre os 

departamentos a nordeste (onde as faixas banalizáveis não tenham sido ocupadas) que 

confere a estes espaços de respiração a adicional função de passagem. Outro, mais 

intenso, foi o uso do caminho que, passando rente à Torre de Água e ao Complexo Peda-

gógico, liga a cabeceira da Alameda à Rodovia e, a partir daí, à zona desportiva, à ponte 

da Esteira de São Pedro e, claro, ao estacionamento. Todos estes impactes resultam de 

uma colocação dos estacionamentos maioritariamente ad hoc, possível por haver uma 

maior indefinição programática por parte da Universidade para estas zonas. 63

O Departamento de Geociências, projectado por Eduardo Souto de Moura (1952-) em 

1989-91, é um caso diferente. Composto por um volume principal de três pisos em betão 

aparente, cumpre a implantação perpendicular à alameda definida no RPGUA. Os alça-

dos laterais são abertos em pano de vidro, com sombreamento horizontal em madeira. 

No piso térreo existem dois volumes cegos, em cores claras e pouco saturadas, salientes 

62 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago», p. 379.

63 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago», 2013.
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Figura 14: Fotografia do 

estacionamento a sudeste, visto da 

base da Torre de Água

Figura 15: Fotografia do 

Departamento de Geociências, 

visto do canto este da Porticata
Autor: Morais de Sousa.

Fonte: Universidade de Aveiro: 
Trinta Anos de Arquitectura, 2004.
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do pano de vidro em cada lado do pavilhão. A circulação é feita ao longo do eixo princi-

pal, e traduz-se em rasgos verticais nos alçados frontal e dianteiro do volume principal. 

Apesar de este rasgo anunciar, do lado da alameda, uma entrada ao centro (como nos 

restantes pavilhões), esta serve somente como saída de evacuação. É no canto este do 

pavilhão que é colocado um átrio, aninhando a entrada entre um dos volumes cegos e 

a Porticata. O alçado com que o edifício se apresenta para a Alameda cumpre a mesma 

proporção dos restantes. Mas a lateralização da entrada, embora bem enquadrada na 

organização interna do pavilhão, distancia-lo da Alameda. Além disso, a materialida-

de do betão aparente resulta num forte contraste com o restante Campus, sem que 

haja uma excepção programática a assinalar. Na visita ao campus, Portas mostrou-se 

insatisfeito com o seu impacto na imagem do conjunto. Apesar de Eduardo Souto de 

Moura afirmar que o edifício segue estritamente as “regras urbanísticas” 64 do campus, 

os parâmetros informais, como a materialidade e a entrada, não foram aplicados. Afir-

ma-se, portanto, como excepção indesejada pelo coordenador do plano, resultado de 

um discordante aproveitamento da liberdade concedida numa operação urbanística que 

se precisava flexível.  

Por último, veja-se o projecto para o que é o espaço mais fulcral, por concretizar a coluna 

dorsal do esquema de espaços públicos. O Arranjo Paisagístico da Alameda da Univer-

sidade de Aveiro é pedido ao estúdio Biodesign em 1995, em detrimento do que havia 

sido decidido no Plano de Arruamentos e Arranjos Exteriores, de Alcino Soutinho, por 

questões orçamentais. 65 Essa segunda versão acrescentou ornamentação ao pavimen-

to (por exemplo, um conjunto de linhas sinusoidais junto à Porticata), bem como uma 

bancada semicircular na cabeceira: contra o espírito da composição ortogonal. 66 Sérgio 

Mendes aponta estas desvirtuações como evitáveis, caso houvesse sido mantido um 

maior contacto com o CEFA. 67 Não obstante, notou-se a forte utilização do conjunto da 

Alameda 68 e da Porticata enquanto ligação de rua. 69

Talvez pelo equilíbrio entre densidade e arejamento permitido pelo ritmo dos volumes 

lineares perpendiculares à Alameda, pela sombra da Porticata, ou pela flexibilidade do 

conjunto, estas vicissitudes não impediram a concretização do papel estruturante da 

Alameda na vida social, nem tampouco a criação de um campus de imagem coerente, 

bem organizado, flexível, e resiliente.

64 Nuno Portas, Michel Toussaint, e Jorge Carvalho Arroteia. Universidade de Aveiro: trinta anos de 
arquitectura. Lisboa: White & Blue, 2004, p. 70.

65 Manuel Tavares da Conceição. «Alameda da Universidade de Aveiro», 20 de Junho de 1995.

66 Michel Toussaint. «Construir os espaços físicos de uma universidade». Em Universidade de Aveiro: trinta 
anos de arquitectura, 37–38. Lisboa: White & Blue, 2004, pp. 37 – 38.

67 Sérgio Almeida Mendes. «A Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro e a Construção do 

Campus de Santiago», p. 403.

68 Idem.

69 Idem.



44

IV. A SECRETARIA DE ESTADO E O SAAL

26. Contexto

A 16 de Maio de 1974, Nuno Portas é empossado como Secretário de Estado da Habita-

ção e Urbanismo (cuja Secretaria se denomina, abreviadamente, de SEHU) do I Governo 

Provisório. Este mandato que se prolonga até ao III Governo Provisório, ocorre no perío-

do entre o derrube do Estado Novo (o regime ditatorial que se havia iniciado em 1933) 

na revolução de 25 de Abril de 1974 e a elaboração da nova Constituição a 2 de Abril de 

1976 1. Para este mandato, são assumidos três objectivos: 2 1) a construção de habitação 

para as classes desfavorecidas, envolvendo-as no processo – vertido no SAAL (Serviço 

Ambulatório de Apoio Local), 2) os Contractos de Desenvolvimento, para projectos de 

habitação social construída por privados para o cliente Estado, e 3) Subsídios para esti-

mular empreendimentos privados que incluam casas de renda baixa. Para compreender 

a situação com que Nuno Portas lidaria neste mandato, e o porquê destes objectivos, 

comparem-se os traços globais da situação social e habitacional em Portugal, antes e 

depois da Revolução dos Cravos.

Após a Segunda Guerra Mundial, findada em 1945, reforçaram-se as políticas de habita-

ção e de forma global: o Estado Novo disponibilizou bastantes recursos para construir 

habitação estatal. No entanto, a Guerra Colonial veio quebrar esse paradigma. O esfor-

ço económico e social que o conflito exigiu foi criando uma situação de rompimento 

iminente com o regime, deixando o governo de ter a iniciativa para a construção de 

habitação social. Consequentemente, foram as Câmaras Municipais (no Porto e sobre-

tudo em Lisboa) que começaram a actuar, permitindo maior experimentação de novas 

organizações para habitação. 3

Não sendo essas decisões quantitativamente significativas, a fractura que se criou no re-

gime não deixou de se reflectir em dificuldades habitacionais: nas zonas urbanas, ocor-

ria uma intensa actividade de autoconstrução, sem que houvesse licenciamentos ou 

infra-estruturas. A situação continuava, portanto, a ser uma de habitação em quantidade 

insuficiente e condições insalubres. 4

Após a revolução, os governos provisórios herdam, portanto, uma situação de grande 

instabilidade social, com um consequente clima “muito confuso, com muitas mudanças 

1 Para denominar este período, utilizar-se-á doravante, por facilidade e economia do limitado espaço 

disponível, a expressão que, embora coloquial, o resume: “Processo Revolucionário em Curso”, ou 

abreviadamente: “PREC”.

2 Francesco Marconi. «Portugal: Operação SAAL». Revista Casabella, 1976.

3 Tostões, Ana, et. al. Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.

4 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal, traduzido por 

Esther Labarta. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
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políticas”. 5 Assim se adiciona, às dificuldades financeiras e sociais relacionadas com a 

Guerra Colonial, a instabilidade de um Estado enfraquecido. Todos estes fenómenos se 

reflectem na questão da habitação com o surgimento, em paralelo à autoconstrução, de 

um “processo espontâneo de ocupação de casas”. 6

Entre as dificuldades financeiras e as conturbações do PREC, o Estado não tinha condi-

ções para, em isolado, dar resposta à crise de habitação que se havia gerado.  O manda-

to de Nuno Portas será, portanto, marcado por este contexto: uma crise para resolver e 

insuficiência de meios para tal.

27. Bases

Importa mencionar as raízes deste momento “breve, mas muito seminal” 7 na arquitec-

tura portuguesa, que remontam às décadas de 1950, ’60 e início de ‘70. O processo deste 

programa não surgiu somente como reacção à crise de habitação que decorria aquando 

do seu lançamento, estava “enunciado há muito tempo”. 8 O próprio Nuno Portas men-

ciona inclusive alguns antecedentes: 9 a intervenção de Helena Roseta (1947-) na Secção 

de Habitação e Urbanismo no III Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, em 

1973, ou as conclusões dos Colóquios de Habitação, inaugurados ainda em 1960. Exis-

tiam também antecedentes teóricos mais vastos para o processo: em 1970, Giancarlo De 

Carlo propõe um novo paradigma de “projectar com”, em oposição a “projectar para”. 10

O pioneiro trabalho de habitação colectiva social que havia sido feito por Nuno Teotónio 

Pereira e Nuno Portas, primeiro para o FFH e para a Federação de Caixas de Providên-

cia, e depois para a Câmara Municipal de Lisboa, 11 demonstrou-se também de grande 

importância. 12 Ademais, como Nuno Portas menciona nas entrevistas, todo o processo 

do SAAL é teorizado por ambos os arquitectos, havendo sido Teotónio Pereira quem 

primeiro começou a pensar o processo SAAL. De resto, apesar de Teotónio Pereira se 

haver mantido mais distante”, nunca havendo participado como arquitecto nas brigadas 

técnicas, chega a participar, em Junho de 1974, num estudo interpretativo dos objectivos 

a prosseguir através do SAAL. 13

Portanto, muito relevante se demonstram, mais uma vez, as experiências de Nuno Por-

5 Idem, p. 10.

6 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976. Porto: Fundação de Serralves, 2014.

7 Nuno Portas, et. al. Encontros com o Património: O Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas. 

Entrevistado por Mário Vilas-Boas. Rádio TSF, 2013. https://www.tsf.pt/programa/encontros-com-o-

patrimonio/emissao/o-ser-urbano-nos-caminhos-de-nuno-portas-2999107.html.

8 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.» Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 

18/19/20 (Fevereiro de 1986): 635–44, p. 636.

9 Idem.

10 Giancarlo De Carlo. «Il publico dell’architettura». Parametro, 1970.

11 Do qual são exemplares as Torres de Habitação em Olivais Norte (1957-68), a Célula C do Plano de Olivais 

Sul (1958-68), ou a Urbanização do Restelo (1970-75).

12 Nuno Portas. 2a Entrevista a Nuno Portas, p. 1.

13 Documento 3. Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976. Porto: Faculdade de 

Arquitectura da Universidade do Porto, 1976.
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tas no seu primeiro ciclo de trabalho, de “Arquitectura e Cidadania” 14 para a SEHU. Não 

só na aprendizagem com Nuno Teotónio, mas no LNEC, onde aproveita a oportunidade 

para aprofundar, via investigação, as ideias que se estavam a desenvolver sobre habi-

tação.

É destas experiências que chega a vontade de aplicar na construção de habitação os 

recursos das populações desfavorecidas, cuja forma pretendida e cujo confronto com a 

realidade estudaremos mais adiante. 15 Quando chega o fim da década de 1960, uns anos 

antes do 25 de Abril, a questão de como fazer habitação social já estava investigada por 

Nuno Portas.

28. Despacho

Dos três objectivos propostos para o mandato, as diversas dificuldades que o contexto 

colocou ordenariam que somente o primeiro – da construção de habitação envolvendo 

os recursos e desejos das populações destinatárias – seria executado, absorvendo a 

totalidade dos esforços desta SEHU. Os dois restantes não chegaram a ser perseguidos.

O SAAL foi oficialmente inaugurado com a publicação do respectivo Despacho a 6 de 

Agosto de 1974, 16 que surge no seguimento de algumas reuniões preparatórias com os 

moradores. Entre estas, Portas viria a destacar a reunião com a comissão de moradores 

do Bairro da Sé, no Porto (embora esta comissão não tenha tido uma operação SAAL, a 

reunião viria dar lugar à operação Barredo). Estas reuniões serviram para, num “’apal-

par’ mútuo de quais eram as intenções” dos participantes, desenhar o processo SAAL. 17

Por detrás da formulação presente no despacho, havia uma base teórica e ideológica 

na tentativa de, através de uma descentralização que não passasse pela administração 

local, interligar o Estado aos agentes interessados. Ou seja, de um ponto de vista meto-

dológico, pretendia-se que o SAAL ligasse a função técnica a essas populações que à al-

tura viviam em bairros-de-lata ou semelhantes e desejassem uma intervenção. Para este 

fim, seriam úteis experiências como o advocacy planning americano ou os contraplanos 

italianos, em que técnicos trabalhavam em apoio às “populações em luta por melhores 

condições de habitação”. 18 A alternativa que assim se desenhou consistia em encontrar 

uma solução para a crise habitacional que, além de envolver os moradores no processo 

de decisão com os técnicos, utilizasse os seus recursos na espécie e quantidade que 

estes conseguissem. 19 Isso significava um interesse em associar ao processo uma “di-

mensão self-help”, 20 que originalmente se vertia na intenção de, dado muitas das zonas 

em que se pretendia intervir serem já de si construídas pelos moradores, envolvê-los 

14 Ana Tostões, et. al. Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.

15 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 641.

16 Ministério da Administração Interna, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. Despacho 

SAAL, Pub. L. No. 182/74, § 182/74, I Série Diário de Governo 873 (1974).

17 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 637.

18 Capítulo “I - Os sentidos do debate internacional”. José António Bandeirinha Oliveira. Processo SAAL e a 
arquitectura no 25 de abril de 1974. 1. ed. 2007, reimpr. 2011. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2011.

19 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 641.

20 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal.
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Figura 17: Fluxograma do processo 

SAAL

Figura 16: Organograma de 

pormenor da direcção nacional do 

SAAL
Fonte: O ser urbano: nos caminhos 
de Nuno Portas, 2012.

Fonte: O ser urbano: nos caminhos 
de Nuno Portas, 2012.
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num esforço de autoconstrução. Assim se almejaria ultrapassar as limitações da estru-

tura do Estado, que se haviam tornado proibitivas a qualquer habitação pública clássica 

decidida no aparelho de Estado. 21

Havia também, desde o início, o enfoque na “incidência urbanística do problema”. 22 De 

um ponto de vista social, isso significava conferir às populações envolvidas o direito à 

permanência nos locais onde estas habitavam. Consequentemente, no que toca à esco-

lha das localizações, o ponto de partida era que “as pessoas ficassem”,23 decorrendo as 

operações nos locais onde os grupos se haviam já estabelecido, de forma a assegurar a 

continuidade da comunidade.

Foi reconhecido, no entanto, que em muitos casos, mesmo além da insalubridade e falta 

de meios, os locais em que os moradores se haviam fixado eram eles próprios maus. 

Daí que o princípio de manter as localizações não estivesse fixado como obrigatório no 

Despacho, que se mostrou prudente neste aspecto, 24 definindo que “nos casos em que 

a reconstrução no próprio local seja desaconselhável pelas características do terreno, 

acesso ou outras razões, deve antes proceder-se, pelas câmaras municipais, à prepara-

ção do solo convenientemente localizado”. 25

29. Experimentalismo

O período do PREC em que o SAAL foi lançado demonstrou-se confuso: o Estado ac-

tuava nessa altura com pouca legislação. 26 Daí que o Despacho que lhe dá início fosse 

inevitavelmente mal definido à partida. O que isto significava era que, em todas as eta-

pas deste programa, se deveria “descobrir enquanto se faz”, 27 com o processo a ser le-

galizado a posteriori. Consequentemente, vários aspectos legais necessários para a sua 

definição foram sendo esboçados à medida que se ia experimentando nas operações. 28 

Tratava-se evidentemente de um risco não esperar pela aprovação de todos os aspectos. 
29 Entre a urgência da crise habitacional, e a dificuldade de operar em contexto revolucio-

nário, se se houvesse esperado pela oportunidade de o definir perfeitamente à partida, 

o programa que era tão necessário “já não se teria lançado”. 30

A título de exemplo, o próprio despacho admitia que a base legal e financeira para o 

programa seria “assegurada por dois diplomas em curso de promulgação – o primeiro 

sobre a constituição de cooperativas habitacionais não lucrativistas e o segundo sobre 

21 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», pp. 638, 639.

22 Idem, p. 640.

23 Idem.

24 Idem.

25 Artigo 7º. Ministério da Administração Interna, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. 

Despacho SAAL.

26 Afirmação feita por Nuno Portas aquando das entrevistas.

27 Idem.

28 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 637.

29 Nuno Portas. 1a Entrevista a Nuno Portas, p. 12.

 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 637.

30 Idem, p. 637.
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as modalidades de financiamento e apoios técnicos.” 31 Dadas as indefinições do pro-

cesso, a insuficiência de recursos, e a inexperiência dos arquitectos neste formato de 

operações, recomendava-se também às brigadas que fossem “prudentes na selecção 

das iniciativas” 32 que lhes seriam propostas pelos moradores.

O desenho do processo era ele próprio evidentemente experimental, uma vez que, ao 

contrário das políticas de habitação do Estado Novo, não dependia exclusivamente do 

governo, mas sobretudo dos moradores a que se destinava.

Este modus operandi significou que, ao longo dos cerca de ano e meio em que o SAAL 

funcionou, vários agentes se iam batalhando na definição dos seus papeis, sempre face 

a pressões fortes vindas do exterior. Assim, torna-se necessário entender o decorrer do 

SAAL através de três narrativas. As primeiras duas, internas: das brigadas compostas 

por arquitectos e outros técnicos (responsáveis pela elaboração do projecto tanto como 

o acompanhamento da obra), e das populações que, mais ou menos organizadas, par-

ticiparam no processo. Uma última, externa, dos anticorpos políticos e administrativos 

que, jogando em todos os campos, tiveram também um papel preponderante no desfe-

cho desta experiência.

30. Das Brigadas

A natureza do SAAL implicava que as brigadas, responsáveis pela elaboração do pro-

jecto e pelo acompanhamento da obra, deveriam aproveitar as responsabilidades que 

lhes foram conferidas para estar em constante diálogo e resposta com as populações 

organizadas. Ou seja, para que a experiência correspondesse na totalidade ao processo 

pretendido, os arquitectos e restantes técnicos teriam de abandonar a posição tradicio-

nal de decisor isolado. Especificamente, a Nuno Portas interessava-lhe que os técnicos 

tivessem um papel mais preponderante na organização global e na incidência urbanísti-

ca do problema e menos preponderante no interior das habitações.

No entanto, e refugiando-se por vezes nos argumentos do reduzido prazo e elevada 

encomenda (em termos de número de fogos), de uma forma geral o que os arquitectos 

tentaram foi fazer os projectos que eles próprios pretendiam. Tanto até que, posterior-

mente, Nuno Portas vem a classificar o papel de alguns desses arquitectos nas brigadas 

como “decisivo, além de abusivo”. 33

Apesar destas dificuldades de adaptação metodológica, as brigadas não deixaram de 

ter um papel empenhado em continuar o processo. De acordo com Manuel Vicente 

(1934-2013), as brigadas de Lisboa chegaram até, face a uma falta de financiamento do 

programa por parte do Governo, a instigar as organizações populares à actuação política 

31 Artigo 1º. Ministério da Administração Interna, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. 

Despacho SAAL.

32 Idem,

33 Tradução própria da frase: “Es mi propria convicción que (…) en el processo SAAL, han tenido un papel 
decisivo – además de abusivo – algunos técnicos de las Brigadas del SAAL (…).” 

 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal.
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contra a administração e em favor da concretização dos projectos. 34 Esta actuação re-

vela também, além do empenho das Brigadas, a sua dependência das populações para, 

em tempos conturbados em que a política era um intenso campo de actuação, agirem 

em favor do processo SAAL.

Pelas diferenças do contexto e da formação dos arquitectos de local para local, a per-

formance das brigadas também é diferente de região para região, 35 ao ponto em que 

o SAAL se desdobra, desde cedo, em muitos SAAL. 36 Vejam-se então estas diferenças 

através da comparação dos casos do Porto e de Lisboa. 37

No caso do Porto, em que o SAAL começou mais cedo, 38 o maior enfoque estava no 

centro da cidade. Mais especificamente, pretendia-se recuperar as ‘ilhas’: os bairros que 

eram estruturas urbanas de génese ilegal e com condições insalubres. Levantaram-se 

assim as questões da ocupação ilegal de terrenos centrais e do direito dessas popula-

ções à permanência, catapultando de imediato as operações SAAL para o debate mais 

amplo das políticas de solo e da organização social da cidade. 39

Apesar da falta de legislação sobre financiamento e expropriações, e contra a instabili-

dade em que inevitavelmente se inseriram, as operações do SAAL-Norte conseguiriam 

continuar com algum andamento. Estando patente uma dificuldade de adaptação me-

todológica, a qualidade das brigadas – cuja maior parte dos arquitectos eram da Escola 

Superior de Belas Artes do Porto – significou que as operações permaneceriam a um 

ritmo mais constante. Ao longo do processo, à falta de uma regra definida, o SAAL/

Norte foi estabelecendo uma metodologia própria para as operações, patente em textos 

divulgados à altura. 40

Mesmo estando o Porto envolvido num debate político, a atribulação vinda desse cam-

po sentiu-se mais nas operações do SAAL/Centro-Sul na capital. 41 Raúl Hestnes Ferreira 

(1931-2018) relatou que o envolvimento de grupos políticos extremistas dentro das equi-

pas técnicas e dentro das organizações de moradores chegaram a paralisar as equipas 

que haviam tentado o princípio da autoconstrução. 42 Por consequência, as operações 

em Lisboa tornaram-se em programas massivos, sem que se explorassem as possibili-

dades que o processo SAAL permitia, de redução de custos através da participação da 

população na construção. Esta viragem só aumentou a urgência no que toca às ques-

tões do financiamento do programa que permaneceram por resolver.

34  Nuno Portas, et. al. S.A.A.L.: Arquitectos, que futuro?

35 José António Oliveira Bandeirinha. Processo SAAL e a arquitectura no 25 de abril de 1974.

36 Capítulo “IV - Casas sim!”. José António Bandeirinha Oliveira. Processo SAAL e a arquitectura no 25 de 
abril de 1974. 

37 Sendo o cenário ideal uma análise que nos permitisse enquadrar uma visão completa – caso a caso – a 

dimensão que é permitida a uma Dissertação de Mestrado leva o presente trabalho a concentrar-se numa 

comparação da forma como o processo decorre nas duas maiores áreas urbanas do País.

38 Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976. Porto: Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto, 1976.

39 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

40 Documento 23. Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976.

41 Como veremos mais adiante, no Subcapítulo seguinte.

42 Nuno Portas, et. al. S.A.A.L.: Arquitectos, que futuro?
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E mesmo assim, a impossibilidade de realizar, no curto espaço temporal exigido pela 

urgência da crise da habitação, as 20000 casas que Raúl Hestnes Ferreira afirmou como 

necessárias, criou outro desvirtuamento nas operações do SAAL em Lisboa. Orçamen-

tos importantes foram investidos em obras de saneamento e melhoria nos bairros-de-la-

ta, sem que melhores habitações fossem de facto construídas para essas populações. 43

Nuno Teotónio Pereira afirma que o fracasso de tantas das brigadas em Lisboa se deve a 

uma definitiva impreparação, tanto profissional como política, dos arquitectos. Por estes 

se comporem num grupo tão heterogéneo, criaram mais contradições nas operações 

em Lisboa que noutras regiões. 44

Na base destes problemas podem-se encontrar, além da heterogeneidade e imprepara-

ção dos arquitectos, dois fenómenos centrífugos intrinsecamente relacionados. O pri-

meiro consiste da menor “sintonia processual” 45 que o SAAL tinha em torno da sua 

estrutura organizativa em Lisboa, encontrando-se as suas brigadas mais concentradas 

em cada operação individual. O segundo diz respeito à escala da cidade. Lisboa estava 

em forte crescimento – na implosão-explosão que cria cidades-territórios 46 – já desde 

a década de 1960, encontrando-se as operações dispersas pela Grande Lisboa, muitas 

delas já fora do município central.

Alem disso, em Lisboa o enfoque é dado a operações de natureza mais urbanística, 

entenda-se, em que uma maior escala se apresente como maior capacidade de confor-

mação urbana. Assim se foi impondo, como tentativa de domesticação dos territórios 

desestruturados da cidade-território, a tipologia do bloco habitacional. 47

Em suma, o SAAL em Lisboa defrontou-se, não só com uma classe profissional de ar-

quitectos menos preparados para este novo e experimental processo e para os tempos 

conturbados, mas também com uma cidade-território em transformação. Desvirtuou-se 

em dificuldades territoriais impossíveis de contornar, faltas de financiamento asfixian-

tes, e instabilidades políticas muito fortes. No Porto, a existência de relativa coerência na 

estrutura operacional, mesmo que com semelhantes dificuldades de adaptação meto-

dológica, e a escala menos territorial da própria cidade, fizeram com que não se desvir-

tuasse tanto o programa.

31. Dos Moradores

Um dos princípios do Despacho que se verificou em larga medida nas operações foi o 

direito à permanência das populações: onde as zonas ocupadas estavam providas de 

melhores acessos e mais habilitadas. 48 Também como no Despacho, a encomenda ar-

43 Idem.

44 Idem.

45 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

46 Vide Capítulo II.

47 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

48 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal.
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quitectónica partiu sempre do primeiro passo dos grupos de moradores. 49 Antes deste 

processo, no entanto, poucos destes grupos estavam organizados em estruturas. De 

facto, o SAAL foi o catalisador de organizações populares com esta finalidade, nascidas 

face às administrações herdadas do Estado Novo. Apesar da crise habitacional, foi este 

processo que criou as solicitações por uma resposta, e não o contrário. 50

Esse processo de organização dos moradores, que o SAAL despoletou, tinha previstos 

três formatos de estruturas: as Comissões de Moradores, as Assembleias de Moradores 

e as Cooperativas de Habitação Económica. Esta última, que ainda não estava estabele-

cida, era considerada o modelo preferencial para a organização dos moradores. É o seu 

regime jurídico (que viria a ser aprovado mais tarde) 51 que se se encontra previsto no 

Despacho SAAL. 52

Como foi visto anteriormente, um dos objectivos centrais do SAAL era o do envolvimen-

to dos recursos dos moradores no processo de construção, sob a forma de autoconstru-

ção com o auxílio das brigadas. Desde que o SAAL é institucionalizado, as populações 

participantes começam a exigir dos Governos os apoios que estavam previstos como 

complementos aos seus investimentos. 53 Quando estes apoios, pelas dificuldades de 

financiamento, não se comprovaram na sua totalidade, as populações envolvidas retira-

ram a afectação de quaisquer recursos materiais. 54

Deu-se assim origem à contestação de que, mesmo não tendo o Estado dinheiro próprio 

para financiar o programa por inteiro, não era justo que fossem as pessoas, sem casas e 

sem dinheiro, a financiar uma parte. 55 Esta postura reivindicativa por parte das próprias 

organizações de moradores é um dos fenómenos que fez com que a utilização da auto-

construção fosse rapidamente abandonada em boa parte das operações. 56 Os morado-

res dedicaram ao processo pouco mais que o seu tempo para discutir o projecto durante 

as reuniões com as brigadas, e os recursos que em alguns casos se conseguiram reunir 

colectivamente pelas próprias organizações. 57

Em suma, o momento de extrema radicalização do PREC levou, ironicamente, a que o 

movimento político mais descentralizado – as organizações de moradores – caísse na 

contradição de exigir a estatização do sector da habitação. 58 O contexto “levou a ma-

tar à nascença qualquer veleidade” 59 da pretendida participação via autoconstrução. 

49 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

50 Idem.

51  Ministério da Justiça, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. Decreto-Lei 730/74, Pub. L. No. 

730/74, § I Série, 296/74 Diário do Governo 1594 (1974).

52 Artigo 1º. Ministério da Administração Interna, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. 

Despacho SAAL.

53 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 643.

54 Idem.

55 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.».

56 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

57 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 642.

58 Idem.

59 Idem.
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Os investimentos próprios aplicados foram “praticamente insignificantes”. 60 Daí que, 

nas suas descrições do processo SAAL, Nuno Portas nunca falasse em autoconstrução, 

mas sim em autopromoção dos bairros que, podendo incluir autoconstrução, englobava 

também o papel reivindicativo dos moradores, com consequências mistas na imple-

mentação do processo SAAL. 61

O facto de estas partes interessadas estarem simultaneamente a serem reconhecidas 

como agentes negociais, e a passar um processo de conturbada organização traduziu-

-se numa dinâmica de participação heterogénea – caso a caso – e mutável – instante 

a instante. Este é um dos factores que, através do seu impacto nas opções políticas e 

arquitectónicas, constrói uma performance singular deste processo, contribuindo para 

uma “arquitectura tomada como menos ‘auto-importante’ 62 ”. 63

32. Dos Anticorpos

Pode-se já vislumbrar a contaminação de instabilidade das conturbações políticas do 

período do PREC para os agentes envolvidos no processo. Sendo o SAAL uma política 

pública num contexto de um regime enfraquecido, importa perceber a natureza e os 

impactes desta contaminação. Especificamente, quais foram os agentes externos que, 

nas suas interacções com as operações e com os agentes internos ao processo SAAL, 

agiram como anticorpos políticos.

Logo em 1978, no rescaldo desta experiência, Portas descreve as instâncias oficiais, técni-

cas e administrativas, como principais adversários. Estas viam no SAAL uma força capaz 

de ameaçar os seus “direitos estabelecidos” durante o anterior regime. Receavam uma 

tentativa de “sabotagem” à sua planificação (que paradoxalmente era pouco existente) 

e uma oportunidade para a população se apropriar dos papéis que tradicionalmente se 

atribuíam a si próprios por “paternalismo técnico”. 64 Os casos que se viram paralisados 

por conflito entre os técnicos das autarquias e a população demonstraram-se correla-

cionados ao poder local. Ao contrário do que era esperado - que os maiores obstáculos 

políticos surgissem nas zonas em que o poder local assentava em compromissos com 

a direita (Norte e Algarve), Nuno Portas registou este tipo de ocorrências sobretudo na 

área de Lisboa, onde as autarquias tinham uma “clara direcção de esquerdas”. 65

Não foram, no entanto, só as instâncias oficiais e administrativas locais que levantaram 

60 Idem.

61 Idem.

62 Recorrendo à expressão usada pelo artista norte-americano Robert Morris na sua abordagem das 

transformações performativas da escultura em 1967 – ‘Notes on Sculpture III’, Artforum New York, nº5, 

Junho 1967, pp 24 - 29

63 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

64 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal.
65 Tradução própria da frase: “Estos casos de ‘conflicto paralizante’ [entre técnicos y la población] se hán 

verificado (…) en las situaciones en que las administraciones comunales tenían una clara direccion de 

izquierdas (PCP; MPD) y en las que parecia existir possibilidades concretas, de realizar las operaciones, 

mayores que en zonas en las cuales existía una tendência a compromisos con la derecha (norte del pais y 

Algarve).”

 Idem.
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problemas. No pós-25 de Abril, os partidos políticos encontravam-se com uma maior 

abertura para agir. De local a local, de momento a momento, as suas posições sobre o 

SAAL foram-se alterando constantemente, entre favorável e desfavorável. No cômputo 

geral, é seguro afirmar que, mesmo que por diferentes razões, todos eles sempre tive-

ram desconfianças do programa. 66 O princípio da autoconstrução, por exemplo, viu-se 

frustrado não só pelas relutâncias dos moradores, anteriormente discutidas, mas tam-

bém por questões políticas ou ideológicas: “porque a autoconstrução representava uma 

dupla exploração do trabalhador, porque não gerava emprego, porque era necessário o 

envolvimento de empresas de construção (…)”. 67 Estas desconfianças tiveram um efeito 

particularmente nefasto dado que muitos dos partidos políticos estavam também re-

presentados no lado da população, contaminando as organizações de moradores com 

estas desconfianças. 68

Paradoxalmente, a sequência de Governos Provisórios, inclusive os que Nuno Portas 

integra, viriam a afirmar-se também como anticorpos. A contrariedade imposta pelo Mi-

nistro do Equipamento Social e do Ambiente Manuel da Costa Brás (cujo Ministério se 

denominará, doravante, MESA) 69 foi um dos maiores constrangimentos de contexto, 

dificultando o processo SAAL e forçando o Secretário de Estado a concentrar-se unica-

mente nesse seu principal objectivo.

Além disso, o financiamento do SAAL significava arriscar uma perda de dinheiro numa 

iniciativa que pretendia envolver no processo decisório os grupos que seriam objecto 

de acção do Estado. Para a administração central, herdada do Estado Novo, as políticas 

financeiras constituíam “um dos grandes instrumentos de controlo do Estado, em rela-

ção aos grupos [que eram] objecto da sua acção (…)” 70. Consequentemente, a adminis-

tração central provou-se especialmente relutante no que toca à questão financeira, tão 

fulcral para o SAAL.

Num período revolucionário, as instâncias técnicas locais, os partidos/movimentos po-

líticos, os próprios Governos Provisórios, e a administração central lutavam por manter 

ou alcançar poder. Entre estas conturbações o programa, pela expressão de democracia 

directa que era, via os seus objectivos “definitivamente comprometidos por decisão po-

lítica”. 71 É contra as actuações destes anticorpos que foi resistindo, ao longo de um ano 

e meio, o SAAL.

33. O Secretário de Estado

Estando as três narrativas entendidas, importa agora, no âmbito dos objectivos da pre-

sente dissertação, compreender a forma como Nuno Portas desempenhou o seu crucial 

66 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 644.

67 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

68 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 643.

69 Expressa por Nuno Portas nas entrevistas.

70 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 638.

71 Capítulo “V - O desmantelamento de um processo incómodo”. José António Bandeirinha Oliveira. 

Processo SAAL e a arquitectura no 25 de abril de 1974.
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papel enquanto Secretário de Estado, e de que forma nele se cruzam as capacidades do 

arquitecto e as capacidades do político. 72 Está já explícito que a atenção do Secretário de 

Estado se prendia exclusivamente com o SAAL, enquanto resposta à crise habitacional, 

e com as interacções que este implicava com outros agentes.

A resiliência do SAAL, como política pública, estava dependente da legitimação do seu 

processo por parte de um Estado que, entre as conturbações políticas do PREC, se apre-

sentava com “contornos esborratados”. 73 Ou seja, deixar várias questões em aberto no 

Despacho inicial, para se “descobrir enquanto se fazia”, 74 criava a necessidade de, ao 

longo do período operacional, se irem estabelecendo essas descobertas em lei. É ao es-

forço de acertar as condições e método do SAAL, que Nuno Portas dedica o seu tempo 

enquanto Secretário de Estado.

As supramencionadas interacções com os agentes significaram que parte deste esforço 

se traduziria em constantes viagens do Secretário de Estado pelo país, para participar 

nas discussões públicas entre as brigadas e as organizações de moradores. Da dinâmica 

destes fóruns saiam dois tipos de resultados. Ao nível das operações individuais eram, 

evidentemente, feitas as decisões projectuais. Ao nível do programa SAAL, eram atra-

vés dessa dinâmica experimentadas diferentes formas de operar. A atenção que Nuno 

Portas conferia aos aspectos legais, permitiu que este resultado tivesse consequência 

na forma de diplomas legais.  Portas refere inclusive que a produção destes diplomas 

tardava, por passarem pelo processo de discussão com os moradores e por serem ainda 

revistos pelas coordenadoras regionais do SAAL. 75 As reuniões eram assim integradas 

no método de “descobrir enquanto se faz”, ajudando a definir legalmente o SAAL e, con-

sequentemente, conferir legitimidade ao processo.

Analise-se então a legislação emitida pela SEHU no período em que é tutelada por Nuno 

Portas. 76 A quantidade de legislação, e o número destes diplomas dedicados a situações 

pontuais, 77 revelam que as conturbações do PREC e a urgência da crise de habitação 

conferiram à produção legal um estado de constante urgência.

É importante notar que, durante este período, a concentração de Nuno Portas no SAAL é 

retribuída com o esforço dos serviços jurídicos centrais deste último. As legislações mais 

importantes, exigentes de um proporcional cuidado na sua elaboração, havendo sido 

passadas ou não, têm a sua origem em projectos de lei vindos desses serviços. É esse 

o caso, por exemplo, dos primeiros esboços sobre temas como as leis de expropriação 

72 Ana Tostões. «Learning from Architecture and the Revolution». Journal of the Society of Architectural 
Historians. 2015, University of California Press.

73 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

74 Expressão utilizada por Nuno Portas nas entrevistas.

75 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 637.

76 Presente no anexo B.2

77 Boa parte da legislação deste tempo destina-se a locais específicos e com o objectivo de, de maneira 

“terrorista”, suprimir todos os planos de urbanismo até que, com mais estabilidade política, se criassem 

relações mais democráticas nas Câmaras Municipais.

 Nuno Portas, et. al. S.A.A.L.: Arquitectos, que futuro?
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78 – essencial quando muitos dos bairros a intervencionar haviam sido estabelecidos em 

terrenos de outrem – as de financiamento do próprio SAAL 79, ou as dos modelos orga-

nizativos dos moradores 80.

Estes últimos viram-se reflectidos no Regime Jurídico das Cooperativas de Habitação 

(doravante: RJCH). 81 A lei de expropriações que chegou a ser aprovada não tinha capa-

cidade de garantir a necessária rapidez, por não conseguir ultrapassar as fraquezas da 

administração pública sua contemporânea. 82

No caso do financiamento, os serviços jurídicos supramencionados elaboraram repeti-

das iterações 83, à medida que se tentavam aprovar os fundos necessários. Este tema, 

anteriormente abordado nas narrativas, significou uma das maiores dificuldades e, con-

sequentemente, exigiu algum esforço do Secretário de Estado e do SAAL. Em parte, este 

problema tem a sua raiz no cariz experimental que representava à altura um programa 

baseado na actuação das organizações de moradores – corpos orgânicos da sociedade 

não controlados pelo Estado. 84 Exigia, como dito anteriormente, uma administração 

disposta a abdicar do poder que o controlo financeiro sobre a sociedade lhe dava, 85 para 

que se pudesse conferir às organizações e brigadas capacidade de actuação. Idealmente, 

o Estado deveria custear, logo à partida e a fundo perdido, uma percentagem das ope-

rações, confiando a providência dos restantes recursos necessários aos moradores. 86

Não se definindo a natureza desta participação, o que era específico ao programa era 

que esse contributo do Estado fosse, idealmente, 40% do custo da casa, com os morado-

res a custearem os restantes 60%. 87 Este modelo de financiamento, exigido pela nature-

za do SAAL, seria completamente diverso do que se viria a impor. 88 Como consequência 

destas atribulações, os fundos para as operações foram disponibilizados pontualmente 

em quantias discretas para o FFH (entidade previamente existente e que, sob a alçada 

da SEHU, tutelava o SAAL) e sem um modelo de financiamento. 89 A habitação do SAAL 

não tinha dinheiro suficiente.

34. Desfecho

Podem já indiciar-se os impactes nefastos de tantas conturbações políticas, sociais, e 

financeiras sobre o SAAL. Para compreender como estas levam ao desfecho que o pro-

cesso tomou, importa agora perceber como se interrelacionaram os heterogéneos agen-

78 Documento 12. Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976.

79 Documento 13. Idem.

80 Documento 22. Idem.

81 Ministério da Justiça, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. Decreto-Lei 730/74.

82 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal.
83 Documento 31. Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976.

84 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

85 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 638.

86 Idem, p. 642.

87 Idem.

88 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

89 Decreto-Lei 658, Pub. L. No. 658/74, § I Série, 273/74 Diário de Governo 1445 (1974).
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tes cujas narrativas estão acima exploradas.

No tempo do PREC, as relações de contaminação entre movimentos políticos (e estru-

turas representativas por eles controladas, como é o caso do poder local) e as organiza-

ções populares (entre as quais as dos moradores) “aceleraram-se de forma vertiginosa”. 
90 Assim surge, também motivado pelas brigadas com o objectivo de defender as ope-

rações, o já abordado envolvimento das organizações de moradores em processos rei-

vindicativos. 91 No entanto, o consequente confronto com as administrações herdadas 

do Estado Novo, numa combinação entrópica com os movimentos políticos, acabou por 

levar a “situações sem saída naquele momento e, portanto, à paralisação” das opera-

ções do SAAL. 92 

Esta postura reivindicativa criou-se também, nalguns casos, em consequência das tenta-

tivas dos técnicos de se imporem nos processos decisivos, reduzindo a real participação 

das populações nessas decisões e conduzindo a uma “ideologia estatizante” 93 que se 

apoderou do processo. Nas fases de conclusão das operações, chegou-se inclusive a 

um ponto “bem caricatural” 94 em que boa parte do auto-investimento pelas populações 

foi efectivamente feito a posteriori. Com alterações individuais aos fogos, os moradores 

revertiam assim o dinheiro público aplicado, 95 dificultando ainda mais a legitimação de 

que o processo necessitava.

A 14 de Março de 1975, sensivelmente 9 meses após a aprovação do Despacho SAAL, 

as brigadas técnicas e as comissões de moradores do SAAL/Norte queixavam-se já de 

uma “situação de total paralisação do processo SAAL”. 96 Mais, as diferenças entre Nuno 

Portas e o Ministro Manuel da Costa Brás criam uma situação de incompatibilidade que 

afectou o trabalho e os objectivos da SEHU. Doze dias depois das manifestações do 

SAAL/Norte, aquando da passagem do III para o IV Governo Provisório e com o SAAL 

ainda a decorrer, Nuno Portas abandona a SEHU. A 28 de Outubro de 1976, o MESA 

lança um despacho que detalha alternativas no sentido de “suster o constante desen-

volvimento das áreas de construção clandestina”. 97 Após dois anos de conturbadas ope-

rações e paralisações, o SAAL chegava assim ao fim. O conturbado contexto que criou 

a oportunidade para o início desta experiência dita o seu igualmente conturbado fim. 98

Com a anulação da estrutura que apoiava as brigadas, retirava-se a legitimidade estatal – 

ou mais precisamente, a oportunidade de legitimidade – conferida a esta experiência de 

incorporação dos recursos da população intervencionada: incorporação essa que seria 

90 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

91  Nuno Portas, et. al. S.A.A.L.: Arquitectos, que futuro?

92 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 642.

93 Idem, p. 643.

94 Idem.

95 Idem.

96 Documento 34. Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976.

97 Ministério da Administração Interna, e Ministério da Habitação, Urbanismo e Construção. Despacho 

Ministerial 28/10/76, 253/76 Diário da República § I Série (1976).

98 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.».
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“fundamental numa política qualquer de habitação que queira ser quantitativamente 

significativa” 99.

35. Após o SAAL

Havendo terminado oficialmente em 1976, o processo não deixou de se reverberar nos 

tempos que lhe seguiram. Vejam-se então as suas diferentes consequências: no futuro 

que tiveram as suas operações, e nas posteriores respostas à situação habitacional.

Os bairros que estavam nesta altura em andamento, i.e. que não houvessem sido para-

lisados pelas conturbações, viram as suas operações continuarem por diferentes vias. 

Alguns destes foram sendo continuados, inclusive, sob o mesmo método do SAAL, 

“melhor ou pior, pelas autarquias” 100. 101 Como consequência das dificuldades criadas 

pelo fim da estrutura, assistiu-se em vários casos (principalmente em Lisboa) a uma 

reviravolta na vontade dos moradores. Estes começaram então a retornar espontanea-

mente à autoconstrução que haviam anteriormente rejeitado. 102 

No entanto, com o decorrer do tempo após o fim da estrutura, estas experiências isola-

das foram-se degenerando por diferentes razões. Em alguns casos, a participação dos 

moradores foi esmorecendo, inviabilizando o processo. 103 Noutros casos, criaram-se 

incompatibilidades com as próprias autarquias. 104

Um dos aspectos na base do princípio da colaboração entre técnicos e moradores era, 

claro, a iniciativa da população. Fora das operações do SAAL esta continuaria, à margem 

de qualquer intervenção pública. Tal como haviam existido antes, continuariam a ocorrer 

casos de auto-investimento, via “muitas formas subterrâneas (…) por esse país fora”. 105

Feito um rápido balanço ao futuro das operações do SAAL, vejam-se então as respostas 

à necessidade de habitação que se lhe seguiram. Para estabilizar a organização os mo-

radores, legislou-se, ainda durante a SEHU de Nuno Portas, o RJCH 106. O RJCH definia 

os moldes e parâmetros necessários para que as Cooperativas de Habitação se estabe-

lecessem como estruturas de iniciativa colectiva, participação democrática, e partilha 

de custos, com o objectivo de capacitar os grupos de moradores para a construção e 

manutenção de bairros de habitação de baixo custo. Estas entidades estavam já há mui-

to preconizadas por Nuno Teotónio Pereira como forma de defesa dos interesses das 

populações, através de um serviço técnico que apoiasse as suas contestações107.

99 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 644.

100 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 644.

101 O que não significa, no entanto, que alguns dos bairros do SAAL não se tivessem concluído através de 

uma via “puramente institucional (…) como verdadeiras promoções públicas convencionais.”

 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 642.

102 Nuno Portas, et. al. S.A.A.L.: Arquitectos, que futuro? 

103 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 642.

104 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 644.

105 Idem.

106 Ministério da Justiça, e Ministério do Equipamento Social e do Ambiente. Decreto-Lei 730/74.

107 José António Bandeirinha. «Nuno Teotónio Pereira, Rua da Alegria. O Arquitecto, o Atelier e a questão da 

habitação». Em Arquitectura e cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira, 62–79. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.
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Apesar do RJCH ter desempenhado um papel reduzido no SAAL (somente 16 de 158 

grupos de moradores adoptaram este modelo organizativo 108), demonstrou, surpreen-

dentemente, a capacidade de, postumamente ao SAAL, dar seguimento ao espírito do 

processo. O movimento cooperativo de habitação viria a herdar muitas das aquisições 

de terrenos para o SAAL, e alguns dos seus aspectos centrais, tais como o da iniciativa 

colectiva dos moradores. 109

Mais tarde, entre 1989 e ‘91, Nuno Portas chega inclusive a liderar a equipa vencedora do 

concurso para o projecto da Cooperativa de Habitação Coophecave, em Castro Verde. O 

resultante bairro consiste de habitações unifamiliares compostas de volumes em águas, 

variantes entre um e dois pisos, formando quintais nos seus interstícios. Estas implan-

tam-se em lotes regrados por uma simples malha de arruamentos paralelos, intersecta-

dos por um eixo perpendicular. Em 4 dos lotes de um lado deste eixo perpendicular, as 

habitações ocupam somente o segundo piso, deixando um piso térreo (revestido a tijolo 

de barro vermelho) para estabelecimentos comerciais.

Um dos arruamentos paralelos apresenta-se com maior largura e parcialmente arbori-

zado. Nesta rua singular, acrescenta-se aos dois pequenos passeios (existentes nas res-

tantes ruas) um terceiro no eixo central da rua. Do lado norte deste passeio é colocada 

uma estrada. Do lado sul, protegidos do sol alentejano, são colocados quadrados de 

área semi-pavimentada que exponenciam a liberdade de usos. Existem, alternadamen-

te e em combinações, quadrados ocupados por arvores, bancos, ou totalmente livres, 

permitindo aos moradores utilizá-los conforme a necessidade de cada momento: esta-

cionamento, lazer, encontro.

Este trabalho viria a comprovar que é possível fazer uma malha urbana vitalizada re-

correndo à repetição de uma solução tipo de habitação unifamiliar com força suficiente 

para integrar apropriações muito variadas. 110 Mas principalmente, Portas descreve este 

trabalho como “uma espécie de SAAL”: 111 o espírito do processo sobreviveu pelas coo-

perativas de habitação como operações de resposta directa com os próprios moradores.

36. A Imanência do Político

Considerem-se estudadas todas as vertentes da Secretaria de Estado de Nuno Portas 

significantes no âmbito desta dissertação: os seus antecedentes, os seus consequentes, 

e a sua actuação (efectivamente sinónima do processo SAAL). Importa agora sintetizar, 

neste caso, todas as intersecções entre os campos da arquitectura e, evidentemente, da 

política.

Vários movimentos sociais apresentaram durante o período do PREC uma grande força 

e respectiva necessidade histórica. Estes eram uma consequência dos problemas que 

108 Conselho Nacional do SAAL. Livro Branco do SAAL 1974 - 1976.

109 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

110 António Baptista Coelho et. al. 20 anos a promover a construção de habitação social: 1984-2005. Lisboa: 

Instituto Nacional da Habitação, 2006.

111 Expressão utilizada por Nuno Portas nas entrevistas.
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estavam nesta altura por resolver de modo a satisfazer as necessidades da população. 

A quantidade e diversidade desses problemas determinaram que estes movimentos va-

riassem proporcionalmente nas direcções políticas pretendidas. 112 Foi esta difusão de 

prioridades que fez com que as interferências no processo do SAAL se demonstrassem 

tão heterogénea.

A natureza destes movimentos sociais afirma-se também como porta para a actuação 

dos diversos corpos políticos que, como visto anteriormente, agiram em boa parte como 

anticorpos. Foi esta natureza que permitiu aos partidos e outros agentes políticos infiltra-

rem tantos dos participantes no processo. As responsabilidades pelas conturbações que 

levaram o SAAL ao seu desfecho não estavam de um só lado: todos os grupos envolvi-

dos, dos corpos administrativos, às brigadas, aos moradores, estavam profundamente 

politizados. 113

Claro, as conturbações não surgiram somente dos problemas sociais via organismos 

políticos, mas também das entidades administrativas que iam sobrevivendo pelo PREC. 

Em 1976, no rescaldo da experiência, Filipe Lopes afirma, na mesa redonda que conduz 

com vários arquitectos participantes no processo, que a paralisação das operações teve 

causas políticas. Torna-se esta afirmação evidente quando se observa o caso exemplar 

das dificuldades de financiamento do programa, consequência das hesitações dos su-

cessivos Governos que, encabeçando um Estado enfraquecido, “nunca tiveram a força 

de tomar as opções claras”. 114

É neste contexto, em que a sociedade e o político se misturam, que o trabalho dos arqui-

tectos que participaram nas Brigadas – um terço do total de profissionais à altura em ac-

tividade em Portugal 115 – ocorre a par de um trabalho político. Como consequência das 

diversas tentativas de sabotagem, os arquitectos viram-se obrigados a uma constante 

reflexão sobre o papel das instituições e organizações com que interagiam. 116 Gonçalo 

Byrne, um dos arquitectos das brigadas do SAAL/Centro-Sul, afirmou que pela flexibili-

dade que muitos dos arquitectos demonstraram na sua actuação, conseguiram adaptar-

-se a essa dinâmica. 117

O SAAL estabeleceu assim um molde diferente para a prática da arquitectura. Alinha-

va-se com a definição do sociólogo e académico catalão Manuel Castells (1942-): um 

campo colaborativo a partir da pedagogia. 118 Assim se definiu uma aprendizagem so-

bre a definição do contributo profissional do arquitecto para a sociedade. Nesta “breve, 

mas muito seminal” 119 transição experimental, joga-se com uma enorme intensidade a 

112 Nuno Portas. «Prefacio». Em Política y proyecto: una experiencia de base en Portugal.
113 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.», p. 643.

114 Nuno Portas, et. al. S.A.A.L.: Arquitectos, que futuro?

115 Idem.

116 Idem.

117 Idem.

118 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.

119 Nuno Portas, et. al. Encontros com o Património: O Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas.
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“imanência do político no contexto da arquitectura”. 120 A intersecção entre arquitectura 

e política é intrínseca a todo o processo, tornando inevitável uma reflexão sobre as suas 

inter-relações.

120 Delfim Sardo. «Espaços Reais: O Processo de Uma Utopia Pragmática.» Em O processo SAAL: 
arquitectura e participação 1974-1976.
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V. CONCLUSÕES

37. Traços Pessoais de Nuno Portas

Estão estudados durante o desenvolvimento desta dissertação três casos de estudo em 

que Nuno Portas assume diferentes papéis. O primeiro das proposições de A Cidade 

Como Arquitectura – como arquitecto teórico – o segundo, da experimentação dessas 

proposições enquanto teoremas no Campus da Universidade de Aveiro – como urba-

nista – e o terceiro de uma nova política pública de habitação no SAAL – como decisor 

político.

Recorde-se agora o objectivo desta dissertação: através do estudo da obra de Nuno 

Portas enquanto teórico, arquitecto, urbanista, político, averiguar três questões: 1) as 

inter-relações entre arquitectura e política, 2) a janela de oportunidades aberta pela par-

ticipação política do arquitecto, e 3) o modo operativo possível na participação política 

do arquitecto. Para responder a estas questões, há primeiro que descrever os aspectos 

globais que neste percurso profissional se revêm em todos os ciclos de trabalho.

É necessário, como mote inicial para esta descrição, recuar brevemente aos traços pes-

soais de Nuno Portas, cuja personalidade pode ser sinteticamente descrita como “múlti-

pla e heterodoxa”. 1 Múltipla precisamente pela quantidade de temas e trabalhos em que 

participa, 2 e em que o historiador João Serra (1949-) identifica a conjugação de múltiplos 

saberes. 3 Heterodoxa pela forma como, em cada tema, com fortes fundamentações teó-

ricas, Portas apresenta soluções desviantes da tendência sua contemporânea, e que se 

viriam a provar pioneiras. Note-se, para este efeito, a forma como os temas dos quatro 

ciclos de trabalho pós-25 de Abril se baseiam no ciclo de Arquitectura e Cidadania. Ou 

seja, ao longo de cerca de quatro décadas são desenvolvidos temas com base nos con-

ceitos precocemente abordados de forma prática no Atelier de Nuno Teotónio, ou teórica 

no LNEC, na Revista Arquitectura, ou até na ESBAL. 4

Uma consequência natural destes traços é a tendência de Portas à multidisciplinarieda-

de. Está presente no caso de estudo do Campus da Universidade de Aveiro como prin-

cípio necessário – e de resto compatível com a própria instituição – para os consensos 

com os agentes interessados e para a elaboração do próprio RPGUA. Antes disso, em A 

Cidade Como Arquitectura, é apontado como (urgente) prioridade para os organizado-

1 Nuno Portas, et. al. Encontros com o Património: O Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas. 

Entrevistado por Mário Vilas-Boas. Rádio TSF, 2013. https://www.tsf.pt/programa/encontros-com-o-

patrimonio/emissao/o-ser-urbano-nos-caminhos-de-nuno-portas-2999107.html.

2 Evidente ao longo da presente dissertação e dos diagramas cronológicos em anexo.

3 João Serra. «As Cidades de Nuno Portas». Em O ser urbano: nos caminhos de Nuno Portas, 45–49. 

Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012.

4 Veja-se, para esse efeito, os três subcapítulos intitulados “Bases” em cada um dos capítulos do 

desenvolvimento da presente dissertação.
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res do espaço estarem capacitados a lidar com a cidade-território. Como é mencionado 

em cada um destes casos de estudo, Portas pratica essa multidisciplinariedade no LNEC, 

onde colabora com profissionais de diferentes interesses. A multidisciplinariedade é, 

portanto, modus operandi natural de um autor estruturalista, 5 com origem na “multidis-

ciplinariedade de café” 6 – entenda-se, debate e partilha de conhecimento de diferentes 

áreas em contexto informal – em que o “intelectual cosmopolita” 7 participa.

Transparece no percurso de Portas o sentido de responsabilidade do arquitecto para 

com a sua sociedade. Observe-se a consciência – partilhada com Nuno Teotónio Pereira 
8 - do problema “moral e cívico” 9 que Portas enuncia em A Cidade Como Arquitectura. 

No Atelier de Teotónio Pereira – a escola à margem da escola em Lisboa 10 – é fomentada 

a procura de uma arquitectura enquadrada no seu contexto, não só físico, mas também 

social: a prática da arquitectura que levaria, no “fazer cidade”, à recuperação do valor de 

cidadania. 11 Dá-se assim uma intencional instrumentalização das capacidades profissio-

nais para a resolução dos problemas da sociedade. É a partir daí que a investigação feita 

no LNEC encontra seguimento numa solução para a crise habitacional: o SAAL. Para 

Nuno Portas, tal como para Nuno Teotónio Pereira antes dele, a exerção da profissão é 

parte integrante de um dever cívico.

38. Ideologia

Havendo definido estes traços globais, é agora necessário identificar a ideologia sub-

jacente à forma como Portas exercita o seu dever cívico. Entenda-se por ideologia o 

conjunto de princípios metodológicos e arquitectónicos que emana destes três casos de 

estudo.

Talvez o mais evidente seja o princípio da participação, já identificada por Ana Tostões 

no que diz respeito ao trabalho do Atelier de Nuno Teotónio Pereira. 12 No processo de 

programa-desenho, de A Cidade Como Arquitectura, adivinha-se já a necessidade de um 

maior contacto entre organizadores do espaço e os agentes que conformam a cidade. 

No RPGUA, com o método de plano-traçado – iteração prática do processo de progra-

ma-desenho – a implementação do plano depende da gestão: a capacidade de, através 

5 Nuno Portas. «Teoría de las tipologías como estructuras generativas en el marco de la producción 

urbana». Em Arquitectura, historia y teoria de los signos - El symposium de Castelldefels, 1972.

 Ana Tostões et. al. Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.

 Nuno Grande. O ser urbano: nos caminhos de Nuno Portas. Editado por Guimarães 2012 Capital Europeia 

da Cultura. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012.

6  Nuno Portas, et. al. Encontros com o Património: O Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas.

7 João Serra. «As Cidades de Nuno Portas». Em O ser urbano: nos caminhos de Nuno Portas, 45–49.

8 Ana Tostões, et. al. Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. Lisboa: Quimera Editores, 

2004.

9 Nuno Portas. A cidade como arquitectura: 4.a edição fac-símile com posfácio do autor. 4a edição fac-

símile. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.

10 Ana Tostões. «Introdução». Em Arquitectura e cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira.

11 Ana Tostões. Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50. 2. ed. FAUP publicações Série 2, 

Argumentos 14. Porto: Univ., Faculdade de Arquitectura, 1997.

12 Ana Tostões. «Obra aberta: entre experimentalismo e contexto, um sentido de escola». Em Arquitectura e 
cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira, 21–41.
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do diálogo, estabelecer consensos. Alguns dos parâmetros, por serem necessariamente 

informais, exigem na sua definição a participação dos autores que traduzem o plano 

em traçados e dos departamentos e da faculdade que os utilizarão. A participação está 

também presente no envolvimento dos moradores no processo SAAL: característica de-

finidora deste programa e que permitiu, não só desbloquear os recursos necessários à 

construção de habitação, como também incorporar os futuros utilizadores no processo 

decisório.

Observe-se especificamente o caso do Campus da Universidade de Aveiro. Nesta lógica 

de abertura dos processos aos agentes interessados, cria-se uma singular cadeia de 

decisões. O RPGUA exige diálogo entre os departamentos (instituições representantes 

dos futuros utilizadores do campus), os arquitectos (autores dos diferentes edifícios), e 

o CEFA (equipa de urbanistas autores do plano). Para que se crie uma imagem coerente 

do campus, os parâmetros existem num espectro entre as formais regras de ocupação 

dos lotes e a informal materialidade. Surge um equilíbrio de forças entre os participan-

tes, colocando os utilizadores, os arquitectos e os urbanistas numa relação de compro-

misso. Ou seja, quando o processo decisório é partilhado, para abrir espaço à participa-

ção, todos os agentes envolvidos vêm a sua actuação enquadrada num contexto maior. 

Consequentemente, o sucesso deste método implica que os arquitectos e os urbanistas 

sejam providos de uma liberdade calibrada através da ponderada definição das suas 

janelas de actuação possível, que permitam criar projectos que respondam aos progra-

mas e, simultaneamente, não violem o meta-projecto, sob pena de contribuírem para a 

inviabilização do meta-programa e da meta-linguagem.

Em estreita relação com o princípio da participação – aliás essencial a esta e à aceita-

ção de uma liberdade calibrada– está a humildade do autor. Este deve ter a capacidade 

de abdicar da pretensão do decisor isolado, num esforço por uma arquitectura menos 

“auto-importante” 13. Para que a participação tenha espaço para ocorrer e se provar con-

sequente, o organizador do espaço deve acolher, no processo, o papel designativo dos 

futuros utentes, ou dos seus representantes.

Veja-se então como se aplicam estes princípios na realidade. O método de plano-tra-

çado em Aveiro implicou uma abordagem de “estudar-e-fazer” 14, i.e., de adaptação do 

RPGUA ao longo da sua implementação. No SAAL, pelas conturbações do contexto, 

era necessário “descobrir enquanto se faz”. Evidentemente, as operacionalizações dos 

princípios acima enunciados significavam um experimentalismo que remontava já ao 

Atelier de Nuno Teotónio. 15 Para o seu sucesso, era exigida a Nuno Portas uma grande 

adaptabilidade que é, como visto no Capítulo II, conferida através da abordagem de 

reflexividade. Esta última, central à definição de urbanismo de Choay, 16 é definida por 

13 Giancarlo De Carlo. «Il publico dell’architettura». Parametro, 1970.

14 Nuno Portas. «O Campus da Universidade de Aveiro. Uma experiência de processo e traçado». Em 

Universidade de Aveiro: trinta anos de arquitectura. Lisboa: White & Blue, 2004.

15 Ana Tostões. «Obra aberta: entre experimentalismo e contexto, um sentido de escola». Em Arquitectura e 
cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira.

16 Françoise Choay. O urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. São Paulo: Perspectiva, 2005.
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Ascher como uma constante análise antes, durante, e depois de intervir. 17

39. Arquitectura e Política

Com uma imagem global, na forma de traços pessoais e princípios ideológicos, estabe-

lecida sobre o percurso de Nuno Portas com base nos três casos de estudo, está sinteti-

zada a informação bastante para propor respostas às três questões propostas no início 

desta dissertação.

Para o processo SAAL, provou-se essencial o corpo de investigação prévia que serviu 

de base para a sua definição. No LNEC, Portas encontra uma oportunidade de reflectir 

sobre políticas públicas de habitação. 18 As viagens, também sob a alçada institucional 

do LNEC confrontam Portas com modelos de construção de habitação, por exemplo, na 

Suécia. 19 Tampouco se pode menosprezar a experiência prática de Portas, adquirida nos 

projectos para o FFH. 20 Tão essencial como o corpo de investigação prévia, provou-se a 

veia experimental do SAAL. O já mencionado método de “descobrir enquanto se faz” 

provou-se capaz de transmitir ao SAAL uma grande adaptabilidade, tão necessária para 

que este conseguisse enquadrar as reacções de tantos agentes envolvidos e de tantos 

anticorpos.

3) Trata-se, portanto, de uma combinação de uma forte preparação prática e investiga-

tiva com uma componente de experimentalismo ad hoc que confere adaptabilidade ao 

SAAL enquanto política pública de habitação durante o conturbado PREC. É este o modo 

operativo que Nuno Portas demonstra possível para a participação política de um orga-

nizador do espaço.

A partir da adaptabilidade pode encontrar-se também a resposta à segunda questão, 

sobre a janela de oportunidades encontrada na participação política de um arquitecto/

urbanista. O SAAL representou uma oportunidade para pôr à prova um método teori-

zado com base na investigação prévia. Nesta experimentação, decorrem os ajustes do 

processo para acomodar os agentes envolvidos, bem como a adaptação ao contexto. 

Após o SAAL, emana deste seminal episódio, entre tantas outras consequências, um 

processo consolidado. Conforme abordado no Subcapítulo 47, as cooperativas de habi-

tação, arrancadas com o RJCH, herdam o espírito do processo SAAL. Com as alterações 

decorrentes da própria experimentação deste último, o movimento cooperativo acolhe-

ria as populações que, embora sem autoconstrução, tomassem a iniciativa de financiar 

a construção. Calibravam-se assim, postumamente ao SAAL, as relações entre morado-

res, representados através de uma nova instituição colectiva, e os autores, num método 

de arquitectura participada.

2) É precisamente nesta transição da experiência do SAAL para as cooperativas de ha-

17 François Ascher. Novos princípios do urbanismo <seguido de> Novos compromissos urbanos: um léxico. 

Lisboa: Livros Horizonte, 2010.

18 Capítulo 1. Nuno Portas. «Funções e exigências de áreas da habitação». Lisboa: LNEC, 1969.

19 Nuno Portas. «Programa de cooperação técnica luso-sueca - habitação». Lisboa: LNEC, 1976.

20 Nuno Portas e Bartolomeu da Costa Cabral, «Célula C, Plano de Olivais Sul» (Atelier Teotónio Pereira, 

Olivais Sul, 1968 de 1958).
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bitação que transparece a oportunidade encontrada na participação política. Especifica-

mente, esta última providencia, na implementação de políticas públicas bem-adaptadas 

ao contexto social, a oportunidade de experimentar e de propagar um método.

Evidentemente, o tempo de Portas enquanto Secretário de Estado da Habitação e Ur-

banismo é regrado pelo objectivo de ajudar à resolução dos problemas da sociedade 

(nesse caso o da crise da habitação). Ou seja, a participação enquanto decisor político, 

e a exerção das profissões de arquitecto e depois urbanista (ambos classificáveis como 

organizadores do espaço 21), partilham precisamente o mesmo sentido de dever cívico.

Em A Arquitectura Para Hoje (1964), Portas estabelece uma ponte entre a arquitectura e a 

política a partir da base etimológica desta última: o termo grego ‘politikos’ referente aos 

assuntos da polis, ou cidade: relação essa também patente em Arquitectura y Política. 22 

Simultaneamente, esse dever cívico transversal ao percurso de Portas indicia uma outra 

ponte. O termo ‘civitas’, significando um grupo de cidadãos unidos em códigos comuns, 

é também a base latina para a palavra ‘cidade’. Estas pontes enquadram os temas da 

cidade no centro das inter-relações entre arquitectura e política. Quando esta última é 

entendida no seu sentido maior, como processo decisório da sociedade, torna-se ineren-

temente importante para o urbanismo conforme definido por Choay. 23

Através dos princípios ideológicos e dos traços gerais de Nuno Portas, estabelecem-se 

no processo de programa-desenho d’A Cidade Como Arquitectura e no método de pla-

no-traçado do RPGUA as questões metodológicas de uma operação urbanística. Em 

Aveiro, o poder decisório sobre prioridades programáticas está descentralizado: cabe à 

equipa de urbanistas do CEFA – coordenada por Nuno Portas – gerir o diálogo para que, 

em conjunto com os departamentos e a universidade – representando aqui os futuros 

utilizadores – e com os autores de cada projecto de edifício – responsáveis pela adapta-

ção do meta-projecto e do meta-programa a cada traçado individual - consiga alcançar 

consensos.

No caso do SAAL, observam-se processos de diálogo semelhantes, que por não se pren-

derem directamente com um pretendido impacto físico, mas sim social, sobre a cidade, 
24 incluem somente as organizações de moradores e as brigadas técnicas. Neste caso, 

Nuno Portas assume o papel de decisor político, cabendo a ele a responsabilidade de 

estabelecer o processo inicial e de o ir adaptando à realidade e às reacções dos partici-

pantes.

1) Arriscando a perda de resolução inerente a qualquer síntese, a multitude de diferen-

21 Fernando Távora. Da organização do espaço. 2a edição fac-símile. Textos teóricos 1. Porto: Edições do 

Curso de Arquitectura da E.S.B.A.P, 1982.

22 Nuno Portas. A arquitectura para hoje: finalidades, métodos, didácticas. Lisboa: Of. da Pap. Fernandes, 

1964.

 Josep Maria Montaner e Zaida Muxí. Arquitectura y política: ensayos para mundos alternativos. Celesa, 

2011.

23 Vide Capítulo II.

24 Note-se para esse efeito o reconhecimento do “direito à permanência”.

 Nuno Portas. «O Processo SAAL: entre o Estado e o poder local.» Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 

18/19/20 (Fevereiro de 1986): 635–44, p. 640.
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tes relações presente ao longo dos três casos de estudo pode classificar-se recorrendo 

aos conceitos de desenho e desígnio. 25 Para compreender o potencial descritivo destes 

termos, há que recuar à sua etimologia. O termo desenho é um nome deverbal, isto é, 

resulta de uma abstracção do verbo desenhar, que por sua vez tem origem no verbo 

latim designare. Contrariamente, a palavra desígnio deriva directamente do nome la-

tim designiu. Desenho e desígnio referem-se então a verbo – materialização e nome 

– decisão, respectivamente. Neste contexto específico, desígnio diz respeito à definição 

de prioridades, e desenho à sua materialização. Assim, as inter-relações entre política, 

urbanismo, e arquitectura, podem enquadrar-se numa dupla de gradientes: desenho, e 

desígnio, opostos entre si.

25 Aliás, no que toca aos trabalhos dos ciclos “Projecto de Chão” e “Novas Políticas Urbanas”, Nuno Grande 

identifica a posição do autor como “entre desenho e desígnio”.

 Nuno Grande. «Um Ser Urbano no Labirinto de Espelhos». Em O ser urbano: nos caminhos de Nuno 
Portas, 87–107. 

Esquema 7: Desenho e Desígnio 

na inter-relação entre arquitectura, 

urbanismo, e política.

Arquitectura Urbanismo Política

Desenho

Desígnio
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INTERREGNO PÓS-SEHU
1975-1978

ANEXO 0. PERCURSO GLOBAL DE NUNO PORTAS

Urbanismo PolíticaArquitectura
‘55 1960 1970 1980 1990 2000 2010‘65 ‘75 ‘85 ‘95 ‘05 ‘15

Atelier de Nuno Teotónio Pereira

Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Planos Urbanos
Guimarães, Vila do Conde

PROJECTOS URBANOS
Aveiro

Estudos Urbanos
Lisboa Oriental

Projectos Urbanos
Rio de Janeiro

Reflexões sobre Frentes de Água

Reflexões sobre a Cidade-Território

Planos Urbanos
Guimarães - Atualização

Planos Regionais
Norte, Centro de Portugal

Políticas Urbanas I, II

Projectos Urbanos c/ Atelier Risco
Roma, Alger

Cadernos Municipais
Fundação Antero de Quental, PS

Vereação de Urbanismo
C.M. Vila Nova de Gaia

A CIDADE COMO ARQUITECTURA

SEHU

SAAL

Plan General de Ordenamiento Urbano de Madrid
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

ARQUITECTURA
E CIDADANIA

NUNO PORTAS
AL PODER

NOVAS POLÍTICAS 
URBANAS

PROJECTO DE 
CHÃO

HIPERTEXTO
URBANO
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ANEXO 1. ARQUITECTURA E CIDADANIA

Bairros e Cidade Arquitectura ReligiosaGlobal Habitação Colectiva/SocialHabitação Unifamiliar
‘69‘59‘58‘57 ‘61 ‘71‘64 ‘74‘67 19701960 ‘63 ‘73‘66 ‘76‘62 ‘’72‘65 ‘75‘68

Casa Metelo
Praia das Maçãs

Casa Barata dos Santos
Vila Viçosa

Casa Brás de Oliveira
Sesimbra

Federação das Caixas de Previdência: Casas de Renda Económica
Vila do Conde

Torre de Habitação em Olivais Norte
Lisboa Oriental

Desenho e Apropriação
do Espaço da Habitação

Ideias para os Olivais
Lisboa Oriental

A Arquitectura para Hoje

Revista Arquitectura

A CIDADE COMO ARQUITECTURA

Análise Parcial
entre Relações no Fogo

Funções e Exigências
de Áreas de Habitação

Um Modelo
de Lisboa

Célula C - Plano de Olivais Sul
Lisboa Oriental

Urbanização do Restelo
Lisboa Ocidental

Pequenos Congressos
Tarragona, Portugal

Teorías de las tipologías como estructuras generativas
en el marco de la producción urbana.
Symposium de Castelldefels

Mosteiro de Santa Maria Maior
Sassoeiros

Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Lisboa Central

Igreja Paroquial de Almada
Almada

ATELIER DE NUNO 
TEOTÓNIO
PEREIRA

LNEC

ESBAL

OUTRAS
PUBLICAÇÕES
E EVENTOS
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NUNO PORTAS
DEIXA A SEHU

NUNO PORTAS TOMA
POSSE DA SEHU

ANEXO 2. NUNO PORTAS AL PODER

1974 1975 1976

mai mai maiset set setjan janjul jul julnov novmar marjun jun junout out outfev fevago ago agodez dezabr abr

Incremento da Oferta de Habitação Regulamentação Urbanística LocalCooperativas de HabitaçãoProcesso SAAL

Decreto nº 83/75
Estabelece medidas preventivas
em determinada área do concelho de Setúbal

Portarias nº 113/75 e 114/75
Estabelecem o regime de expropriação das áreas
dos concelhos de Oeiras e Guimarães, abrangidas pelo D.L. nº 576/70

Decreto-Lei nº 56/75
Adopta providências destinadas a acelerar os processos de expropriação dos solos
para a instalação de novas áreas habitacionais e renovação de outras

Decreto-Lei nº 730/74
Regime Jurídico da Cooperação Habitacional

Decreto-Lei nº 737-A/74
Prevê diversas modalidades de auxílio às cooperativas de habitação de interesse social,
que passarão a usar da designação de «cooperativas de habitação económica»

Decreto-Lei nº 658/74
Autoriza o Ministério das Finanças a abrir um crédito especial
a favor do Fundo de Fomento da Habitação

Despacho Ministerial, D.R. nº 253/1976
Determina normas para suster, com eficácia e justiça social,

o constante desenvolvimento das áreas de construção clandestina
Termina o Processo S.A.A.L.

Portaria nº 748/74
Fixa o coeficiente máximo de ocupação do solo e o preço médio de construção
relativamente à expropriação de uma área de terreno do concelho de Aveiro

Decreto-Lei nº 497/74
Determina a extensão do prazo, consignado no Decreto-Lei n.º 445/74,
ao senhorio de imobiário ocupado, para informar a autarquia e aplicar renda

Decreto-Lei nº 445/74
Estabelece medidas de emergência relativas ao arrendamento de habitações
Impede demolições e facilita arrendamentos

Portaria nº 506/74
Fixa o limite de volume útil de construção por m2 na área do concelho de Almada
e do preço médio de construção naquela região

Despacho, I Série, Número 182
Serviço Ambulatório de Apoio Local - SAAL

Despacho, I Série, Número 159
Determina que no prazo de trinta dias todas as câmaras municipais e a E.P.U.L. remetam ao F.F.H.
o programa de cedências de lotes para o regime de renda limitada

Portaria nº 388/74
Transfere para o Fundo de Fomento da Habitação os direitos e obrigações
da Habitações Económicas - Federação de Caixas de Previdência

Decreto-Lei nº 198-A/75
Estabelece normas sobre a ocupação de fogos devolutos
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ANEXO 3. NOVAS POLÍTICAS URBANAS

‘89‘79‘78‘77 ‘99‘81 ‘91 ‘01‘84 ‘94‘87 ‘9719901980 2000‘83 ‘93‘86 ‘96‘82 ’92‘85 ‘95‘88 ‘98
Planeamento Regional e Metropolitano Decisões e Reflexões Políticas.Planeamento LocalEstruturas Urbanas

Cadernos Municipais
Fundação Antero de Quental, PS

Plano Director Municipal
Guimarães

Planeamento, Regulação e Projecto Urbano
Vila do Conde

Plano Diretor Municipal (não aprovado)
Vila Nova de Gaia - Vereação do Urbanismo

Intervenções Urbanas Diversas
Vila Nova de Gaia - Vereação do Urbanismo

Cerdá e os Traçados
Revista Arquitectura

A Formação Urbana de Vila Viçosa
Revista Monumentos

Planeamento no Concelho de Guimarães
Xornadas Técnicas de Urbanismo, Galiza

A Intervenção Municipal na Cidade Histórica
Duas Conferências sobre Reabilitação Urbana, Toulouse e Rabat

Regra, Modéstia e Cidades Melhores
Entrevista para a Revista Unidade

Notas sobre a experiência dos PDMs
A Gestão Pós-PDM, VII Jornadas da Sociedade Portuguesa de Urbanistas

Algumas Interrogações sobre as especificidades das Fundações Urbanas Portuguesas
La Construzione di un Nuovo Mondo

Projecto para uma Associação de Municípios

Plan General de Ordenamiento Urbano de Madrid
Ayuntamiento y Comunidad de madrid

INVESTIGAÇÃO E 
ANÁLISE

ACTIVIDADE 
PRÁTICA

CRÍTICA
REFLEXIVA



84

ANEXO 4. PROJECTO DE CHÃO

‘89 ‘99 ‘09‘81 ‘91 ‘01‘84 ‘94 ‘04‘87 ‘97 ‘071990 2000 2010‘83 ‘93 ‘03‘86 ‘96 ‘06‘82 ‘’92 ‘02‘85 ‘95 ‘05‘88 ‘98 ‘08
Projectos Urbanos Projectos Urbanos em Frentes de ÁguaEstudos UrbanosEspaço Público

Projecto Urbano do Programa Polis Aveiro 
Aveiro

CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
AVEIRO

Planeamento, Regulação e Projecto Urbano
Vila do Conde

Estudo para o Recinto da Expo ‘98
Lisboa Oriental

Estudo de Viabilidade para o Centro de Chelas
Lisboa Oriental

Projecto SA’S
Rio de Janeiro

Frente Marítima, entre o Aeroporto Santos Dumont e a Igreja da Candelária
Rio de Janeiro

Urbanização Farecentro a Romanina
Roma (Atelier Risco)

Articular Espaços Colectivos e Edificados
Habiter la ville, requalification de sites urbains

Espaço Público e Cidade Emergente
Le Architetture dello Spazio Pubblico, forme del passato, forme del presente

Oportunidades Imprevistas
Revista Lótus

A Emergência do Projecto Urbano
Revista Urbanística

Capital do Futuro: A Expo ‘98 e o desenvolvimento urbano
Revista Arquitectura Viva

Cidades e Frentes de Água
Catálogo da Exposição

O Pós-Expo e o resto à volta
A Cidade da Expo ‘98

Regeneração e Projecto Urbano
+Cittá

Lisboa depois da Exposição Internacional
Lisbonne, “un monde fait de tous les mondes

Estudo Urbanístico para a zona costeira da Baía de Alger
Alger (Atelier Risco)

Os ‘Waterfronts’ Contemporâneos
Exposição

ACTIVIDADE 
PRÁTICA

CRÍTICA
REFLEXIVA
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ANEXO 5. HIPERTEXTO URBANO

‘99 ‘09‘01 ‘04 ‘072000 2010 2010 2012‘03 ‘06‘02 ‘05‘98 ‘08
Balanço da Vida ProfissionalMetápole no Nordeste de PortugalMetápole e Hipertexto

Plano Diretor Municipal - Revisão
Guimarães

Plano Regional de Ordenamento do Território
Centro - Portugal

A Região Atlântica Norte de Portugal
La Ciudad Dispersa

Nordeste de Portugal: Transformação do Solo
L’esplosione della cittá

O Desafio Urbano
Entrevista para: Jornal de Letras e Artes

Paisagens Urbanas
Entrevista para: Revista de Cultura Urbana - Paisagem

De uma cidade à outra: perspectivas periféricas
Lo Urbano, en 20 autores contemporáneos - Conferències ETSAB

Políticas Urbanas: tendências, estratégias e oportunidades

Políticas Urbanas II: transformações, regulação e projectos

As formas da cidade extensiva
Revista Cidade e Território

Meio Século de Arquitectura e Urbanismo
Progetto e Territorio: la via portoghese

Exposição O Ser Urbano: nos caminhos de Nuno Portas
Guimarães: Capital Europeia da Cultura

Prefácio da edição portuguesa de dois textos de Ascher
Novos princípios do urbanismo; Novos compromissos urbanos: um léxico

Plano Regional de Ordenamento do Território
Norte - Portugal

Modelo Territorial do Ave
PROT - Norte

ACTIVIDADE 
PRÁTICA

CRÍTICA
REFLEXIVA


