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midas filmes apresenta 
uma produção de Abel Ribeiro Chaves 

AS OPERAÇÕES SAAL 
um filme de João Dias 
argumento realização e montagem 
João Dias 
assistente de realização 
Leonor Noivo 
imagem 
Leonor Noivo, João Gomes e João Dias 
assistente de montagem 
Edgar Feldman e João Gomes 
misturas 
Tiago Matos (MOS) 
direcção de produção 
Maria de Lurdes Oliveira 
produtor 
Abel Ribeiro Chaves  Optec/Bazar do Vídeo 

com depoimentos de 
Álvaro Siza 
Eduardo Souto Moura 
Nuno Portas 
Gonçalo Byrne 
Alexandre Alves Costa 
Nuno Teotónio Pereira 
Manuel Vicente 
Raúl Hestnes 
José Veloso 
entre outros 

e os moradores dos bairros Saal do Norte ao Sul do país
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AS OPERAÇÕES SAAL 
TRIENAL DE ARQUITECTURA DE LISBOA 
DOCLISBOA – PRÉMIO MIDAS MELHOR DOCUMENTÁRIO PORTUGUÊS 

AS OPERAÇÕES SAAL é o mais completo, abrangente e emocionalmente rico documento, de um 
período crítico do Pais e da sua história recente. Em 1974/75, um projecto de habitação envolveu 
arquitectos e população numa iniciativa única e revolucionária. Os pobres conquistavam casas, que 
eles próprios construíam,  e a arquitectura portuguesa dava um passo ímpar na sua afirmação dentro e 
fora de portas. 

Antestreado  na  Trienal  de  Arquitectura  e  no  DocLisboa,  onde  ganhou  o  Prémio Midas/Distribuição  para 
Melhor Documentário Português, AS OPERAÇÕES SAAL reuniu o aplauso de arquitectos, público e críticos. 

Trinta  anos  depois,  as  memórias  filmadas  dos  actores  destes  processos  ajudam  a  entender  as 
repercussões  sociais  e  culturais  das  Operações  SAAL,  ao  mesmo  tempo  que  um  extenso  acervo 
documental  inédito ajudará a reflectir sobre os caminhos que a arquitectura e o urbanismo têm percorrido 
desde essa altura. 

Mas o alcance do filme abrange a problemática mais lata da participação democrática e cidadã nos destinos 
da sociedade. Quer enquanto dispositivo de recolha de informação, quer como registo fílmico documental, 
AS OPERAÇÕES SAAL é um exemplo de documentário crítico, porque os sucessivos avanços na acção – e no 
território –  resultam de um  obsessivo desejo  de  intromissão  na  verdade,  contaminado  de um  sentido  de 
urgência perante factos em risco de desaparecimento. 

SAAL 19741976 
SERVIÇO DE APOIO AMBULATÓRIO LOCAL 

O  SAAL  foi  um  programa  de  assistência  à  construção  de  habitação  promovida  por  Associações  de 
Moradores,  lançado  como  experiência  piloto  por  iniciativa  legislativa  do  então  Secretário  de  Estado  da 
Habitação e Urbanismo do II Governo Provisório, o arquitecto Nuno Portas. 

"A arquitectura portuguesa do 25 de Abril é o SAAL.” * 

Os  dois  anos  de  actividade  do  serviço  correspondem  ao  momento  de  lançamento  internacional  da 
arquitectura  portuguesa,  envolvendo  nomes  hoje  tão  reconhecidos  como  os  de  Álvaro  Siza,  Alexandre 
Alves Costa e Souto Moura  no Porto,  Teotónio Pereira, Manuel  Vicente e Raúl Hestnes  em Lisboa, 
Gonçalo Byrne em Setúbal ou José Veloso no Algarve. 

"O SAAL corresponde a tudo aquilo que, não só de produção arquitectónica, mas de reflexão 
sobre essa mesma produção, se desenvolveu em Portugal nesse período imediato que se segue 
ao 25 de Abril.” *
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*José António Bandeirinha, no filme. 

O filme AS OPERAÇÕES SAAL, de João Dias, procura revisitar um programa de promoção 
habitacional de há três décadas para nos fazer penetrar em situações de eminente 
contemporaneidade. Não será esse o sentido de todos os documentários? 
José António Bandeirinha, arquitecto 

Na primeira apresentação de AS OPERAÇÕES SAAL no São Jorge, à entrada, a quantidade de 
gente e gerações na ânsia da estreia, recriaram um momento urbano fortíssimo e 
inesquecível que o filme depois, dentro, no escuro, iluminou com mais memórias. Uma 
outra cidade, mais densa, justa, complexa e solidária, talvez seja afinal possível! 
Manuel Graça Dias, arquitecto 

“Estás pronto para outra?” Esta é a frase final de Álvaro Siza na pomposa inauguração 
(tantos anos depois , meu Deus!) de um Bairro do Porto, renascido a partir da operação 
Saal. Que esse bairro seja hoje um ninho de “yuppies” dá bem a ideia do que aconteceu 
aos sonhos colectivos de todos nós com os movimentos sociais do 25 de Abril – caóticos, 
anárquicos, mas colectivos e solidários – contrariando por uma vez a frase de Conrad: “ 
Vivemos como sonhamos – sozinhos” (O Coração das Trevas). 
AS OPERAÇÕES SAAL  (agora assim chamado) do João Dias comoveume até às lágrimas – 
porque me trouxeram à memória os sonhos que partilhámos. Eu próprio participei, com a 
ajuda do Alexandre Alves Costa e do Sérgio Fernandez, numa dessas operações. 
Hoje volto à frase de Conrad. Não por qualquer “spleen” à la Baudelaire. Talvez por 
melancolia dessa memória colectiva que o João Dias (curiosamente nascido quando a 
operação Saal começou) nos dá a ver, a pensar, a sonhar outra vez. 
Não deixa, aliás, de ser significativo que um jovem arquitecto português esteja, em 
Zurique, a defender uma tese que se intitula, precisamente, “Melancolia e Arquitectura”. 
Talvez o Álvaro Siza – todos estes anos passados – possa subscrever a frase conradiana – 
“Vivemos como sonhamos – sozinhos”. E é pena. Para ele e para nós. Acontece que este 
filme nos traz alguma esperança, em forma de pergunta: “Estás pronto para outra?” Quem 
sabe? Talvez os sonhos, sobretudo na arquitectura, espaços urbanos e habitacionais, 
voltem a ser colectivos. Numa outra, e diferente, “operação Saal”. Obrigado, por isso, João 
Dias. 
Fernando Lopes
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AS OPERAÇÕES SAAL 
REACÇÕES NA BLOGOSFERA 

ARRASTÃO – DANIEL OLIVEIRA 
http://arrastao.org/doclisboa  (Daniel Oliveira) 

O  Serviço  de  Apoio  Ambulatório  Local  (SAAL)  é  muitas  vezes  motivo  de  gozo  por  causa  da  suposta 
ingenuidade dos anos quentes pósrevolução. AS OPERAÇÕES SAAL, de João Dias, é um  inteligente e  raro 
trabalho  de  investigação  sobre  a  generosidade  e  o  esforço  que muitos  depositaram  naqueles  anos.  Por 
decisão  do  secretário  de  Estado  Nuno  Portas  avançouse  com  um  projecto:  construir  casas  para  as 
centenas de milhares de pessoas que viviam em barracas quando a ditadura chegou ao fim. Os arquitectos 
faziam os projectos com a participação das populações, os moradores construíam e o Estado pagava os 
materiais. Uma coisa aparentemente clara leva o debate para quase todo o lado. No Porto, em Lisboa, em 
Setúbal  e  no  Algarve  as  coisas  vão  seguir  caminhos  um  pouco  diferentes,  dependendo  do  meio,  das 
populações,  dos  arquitectos  e  das  suas  convicções  ideológicas.  Os  equívocos  entre  o  que  queriam  os 
arquitectos e o que esperavam as populações, os limites da participação, o papel de intelectuais e técnicos 
num processo deste género. 
AS OPERAÇÕES SAAL tem  muitos  momentos  de  humor  (como  um  morador  que  nos  mostra  uma  casa 
completamente alterada e diz: “as janelas não eram de alumínio, o chão não era assim, isto não estava com 
alcatifa, mas o  resto é como o original,  tudo do arquitecto Siza Vieira”), momentos desconcertantes e de 
enorme clarividência (“já chega de participação, agora queríamos as casas”). 
O  melhor  é  mesmo  quando  um  morador  se  vira  para  um  arquitecto  que  queria  saber  das  aspirações 
populares e explica:  “o senhor arquitecto  faça como se  fosse para si que de certeza que eu vou gostar”. 
Mas as coisas não são tão simples e a prova é como os moradores transformaram o espaço que passou a 
ser  seu.  E  as  reacções  à  necessidade  de  autoconstrução:  foi  o  senhor  arquitecto  que  construiu  a  sua 
casa? E o oposto: um enorme orgulho com que no Algarve mostram o que  fizeram com as suas próprias 
mãos. Por mal que se diga do SAAL, na maior parte dos casos os resultados foram bem melhores dos que 
os  inenarráveis  projectos  de  realojamento  dos  anos  80  e  90.  E  foi  dos  poucos  momentos  em  que  os 
arquitectos  se  confrontaram  de  forma mais  directa  com o  seu  trabalho.  E  dali  poderia  ter  nascido muita 
coisa interessante se os ajustes de contas não tivessem pesado mais. 
AS OPERAÇÕES SAAL permite  discutir  arquitectura,  democracia  participativa  e  cidade  (no  Porto  o  SAAL 
acabou por  ir mais  longe na discussão do próprio urbanismo). Mas para  isso é preciso  ver um mesmo o 
filme que tem a coragem de não ficar nem na propaganda nem no burlesco. Excelente. 

IRMÃO LÚCIA 
http://irmaolucia.blogspot.com 

O SAAL , o problema da habitação, o urbanismo, o cooperativismo, a participação popular, todos resumidos 
numa  só  sentença:  “o  senhor  arquitecto  faça  a  casinha  como  se  fosse  para  si  e  assim  eu  heide gostar 
concerteza.” 
Excerto de AS OPERAÇÕES SAAL, de João Dias.
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A VEZ DO PEÃO 
http://avezdopeao.blogspot.com 

Recomendo vivamente o filme de João Dias sobre as Operações SAAL. 

A2 ARQUITECTAS 
http://a2arquitectas.blogspot.com 

É sem dúvida um documentário polémico que ataca o exercício da Arquitectura em várias frentes. 

OLDIES AND GOLDIES 
http://oldies.com.pt/tag/documentario 

Este filme recupera a memória de um sonho interrompido, denuncia o abandono de uma política social para 
a habitação e demonstra que as operações SAAL foram verdadeiros espaços do exercício da cidadania no 
caminhar para a construção de uma democracia participativa. Trinta anos depois, o filme repõe na mesa de 
trabalho dos jovens técnicos, que projectam e constroem os nossos espaços vivenciais, o apelo à reflexão 
sobre a função social da sua actividade profissional. 

CINECLUBE DE FARO 
http://cineclubefaro.blogspot.com 

Para quem não conhece ou nunca ouviu falar pode ser uma ocasião para olhar para uma experiência tão 
fascinante  e  intensa  como  o  podem  ser  as  situações  de  envolvimento  total  (e  contraditório)  de 
manifestações  de  necessidade  social,  emergência  artística  e  energia  colectiva  que  fazem  conviver  e 
misturar  as  mais  refinadas,  intelectualizadas,  desvairadas  utopias  sociais/urbanas/arquitectónicas 
universais,  com  as  mais  espontâneas  (localíssimas!)  expressões  da  vida  em  conjunto,  nas  cidades 
(portuguesas). Pode pensarse o processo SAAL como uma reflexão 3D (a quente) sobre o sentido e forma 
da  democracia.  Um  lugar  de  experiência  pouco  hermético  ou  asséptico  onde  as  partes  envolvidas 
inverteram os papéis, trocaram, misturaram e voltaram a dar as cartas no jogo de fazer cidade. É precioso o 
olhar  que  se  oferece  neste  documentário,  porque  vive  daquela  alegria  e  vontade  de  rir  que  sai  das 
confusões das ideias que se jogam, livremente – cara a cara na montagem do filme – sem possibilidade de 
consenso quanto a razões, motivações, crenças ou princípios. 

FOLHAGEM VERMELHA 
http://folhagemvermelha.blogspot.com 

Talvez  o melhor  documentário  que  vi  nestes  últimos  tempos.  gostei  da  abordagem,  das  explicações  dos 
arquitectos  envolvidos  nas  operações  no  Algarve,  Lisboa  e  Setúbal  e  no  Norte.  Acho  que  devia  ser 
distribuído pelas faculdades de arquitectura (e afins), porque consideroo uma óptima ferramenta de estudo 
e de conhecimento de uma  fase  tão  importante  (e com  ideais  tão marcantes que continuam a  influenciar 
outros programas a nível internacional.
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AS OPERAÇÕES de João Dias 
por Mário Caeiro, investigador e docente do Instituto Politécnico de Leiria 
(excertos) 

Aquando  da  sua  antestreia  no  âmbito  da  primeira  Trienal  de  Arquitectura  de  Lisboa,  confirmouse  a 
legitimidade  de AS OPERAÇÕES SAAL como  documento  de  síntese  sobre  um  dos  mais  extraordinários 
processos sócioarquitectónicourbanísticos que alguma vez decorreu em Portugal; mas é a altura desse 
círculo de estudantes, investigadores e conhecedores mais empenhados do processo se alargar ao público 
em geral, sobretudo a todos aqueles que se interessem pelos movimentos sociais e cívicos, para além de 
um panorama politico/partidário que não reflecte a complexidade da experiência urbana. […] 

AS OPERAÇÕES SAAL é  um exercício  de  uma  entrega  desarmante,  em  que  as  premissas mais  ou menos 
discretas iniciais deram origem a um trabalho de bricolage monumental. […] 

A  aliança  entre  carga  emotiva  e  rigor  conceptual,  processual  e  científico  [na  maneira  de  transformar  a 
matéria em bruto em nós de significado] fazem de AS OPERAÇÕES SAAL um acontecimento cultural no mais 
pleno  sentido  do  termo.  O  levantamento  das  cenas  –  umas  festivas,  outras  dramáticas,  ora  apelando  à 
truculência, ora ao tom lírico, no limite do requiem – permite que virtualmente toda a gama de emoções e 
percepções dos ‘actores’ passe como que sem filtros para o plano do espectador. A aura mítica dos factos, 
mantendose, passa a ser ao mesmo tempo mais transparente, e as motivações de cada facto objecto do 
possível interesse e investigação do público. O filme acontece no debate que cria, não se esgotando no seu 
visionamento. 

Por outro  lado, esta é uma raríssima oportunidade de os agentes da  transformação cultural – arquitectos, 
certamente, mas também o ‘povo’ anónimo  – se confrontaremse com o essencial da sua própria memória, 
assim  cartografando,  hoje,  o  seu  contributo  para  a  Consciência  Colectiva,  algo  que  é  naturalmente  o 
terceiro grande objectivo do  filme – ser não apenas para  todos, mas de  todos. Ou seja, pela  forma como 
cada  um  [dos  actores]  escolhe  o  essencial  da  sua  memória,  e  porque  o  realizador  a  respeita 
escrupulosamente por meio de uma montagem em filigrana, pela forma como o realizador procura colocar 
esse contributo da memória parcial de cada num mapa sensível que não aspira a ter uma narrativa fechada, 
o resultado é uma generosa transfiguração da ‘pequena memória’ numa ‘grande memória’, num mosaico de 
memórias que consegue transportarnos, por  isso, para a época e ao mesmo tempo para a complexidade 
das problemáticas que a sociedade debatia e da força criadora dessa mesmas problemáticas. […] 

AS OPERAÇÕES SAAL faz tudo isto, ao mesmo tempo que conta, apesar de tudo, as ‘pequenas’ histórias das 
incidências do SAAL; esse não é um mérito menor do Filme, que deveria colocar o filme a partir daqui no 
epicentro do debate cultural quer sobre o Cinema Documental na sua relação com a memória dos últimos 
30  anos,  quer  sobre  o  Urbanismo  como  resultado  de  sucessivas  políticas,  quer  sobre  a  forma  como  os 
movimentos sociais respondem ou correspondem às aspirações das populações. 

O programa radical de refunda–menta–ção da  inevitável  linearidade da vida é uma operação que o Filme 
empreende  com  a  leveza  –  e  até  a  ingenuidade  –  que  um  jovem  realizador  a  quem  ainda  não  foram 
roubadas  a  esperança  e  a  convicção.  Este  reduto  de  política  individual  é  hoje  um  precioso  legado  que 
poucos filmes terão a capacidade de carregar.
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Daí a frase promocional, que irónica mas convictamente pergunta, se, com João Dias, com os arquitectos 
que na sua juventude mudaram a face do País, com os promotores deste filme de radical reconstituição da 
memória, ESTAMOS PRONTOS PARA OUTRA? 
Há  um  ano,  800  pessoas  encheram  o  Cinema  São  Jorge  para  a  antestreia,  entre  muitas  centenas  de 
estudantes  espantados  com  os  factos  que  lhes  haviam  sido  escamoteados  durante  anos  de  Faculdade, 
assim como aqueles que tendo do SAAL uma vaga ideia ficaram literalmente espantados com a escala, a 
intensidade e a generosidade hoje quase  inconcebíveis. Eles estão prontos para mais desafios,  como os 
que o Filme deixa em aberto. 
Por  isso, o Filme nos subjuga, mas  também nos redime, e nesse sentido é uma oportunidade  irrepetível 
para diferentes gerações e diferentes saberes – do urbanismo ao poder local, da cultura à arte – acederem 
a  uma História  não  como  processo  fechado  e  definido, mas mole  de  fragmentos  plenos  de  significados 
múltiplos, como uma mosaico perante o qual a ética é obrigada a procurar entender, fundamentarse. 
Se quiséssemos encontrar uma metáfora para descrever a potencialidade deste filme, arriscamos o termo 
‘grávido’. Porque subentende que daqui para a frente, um processo de recuperação colectiva sobre a mais 
rica das experiências cívicas que este Pais teve nas últimas décadas, é possível e inevitavelmente verá a 
luz do dia. 
E AFINAL, ESTAMOS OU NÃO PRONTOS PARA OUTRA?
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AS OPERAÇÕES SAAL 
Textos sobre o processo 

Nuno Teotónio Pereira 
In Livro Branco do Saal 
Estudo interpretativo dos objectivos a prosseguir através do Saal 1974 

Partese do princípio de que as iniciativas devem ter origem nas populações interessadas e que o grau de 
organização  interna  dessas  populações,  o  seu  dinamismo  e  a  sua  posição  reivindicativa  são  factores 
preponderantes para a determinação das prioridades de apoio.  (…)  Instrumentos essenciais de actuação 
serão as brigadas de construção. Da constituição naturalmente variável,  consoante as  tarefas que  forem 
chamadas a desempenhar, serão formadas para apoio a um aglomerado ou vários, localizados na mesma 
zona. 
As brigadas deverão dispor de grande autonomia relativamente aos organismos oficiais, para que possam 
intervir mais como intérpretes das populações organizadas junto destes do que ao contrário. (…) 
Considerase fundamental que as brigadas, embora procurando solidarizarse com as populações, não se 
substituam  a  estas  e  às  respectivas  estruturas  organizativas,  limitando  a  sua  intervenção  a  aspectos 
técnicos. 

Depoimento do arquitecto Nuno Portas 
In revista Cidade/Campo, nº2, Maio 1979 

“O  despacho  de  Outubro  1976  para  muitos  ficou  designado  por  «extinção  do  SAAL»  e  para  outros  de 
simples «repor do processo no seu lugar», não oferece grandes dúvidas que, subjectivamente, se pretendia 
desacelerar as operações iniciadas e desencorajar novas iniciativas, dando a impressão de que apenas se 
estavam a corrigir excessos que aliás não se objectivaram, ainda que não custe admitir que nalguns casos 
tivessem existido, provavelmente menos graves que os de outros programas que não mereceram até hoje 
tão ruidoso zelo da administração.” 

Perspectivas para uma crítica 
In revista Cidade/Campo, nº2, Maio 1979 

É a partir do despacho que cria o SAAL que o movimento de moradores constrói na prática o seu programa, 
que  irá  defender  nos  gabinetes,  nas  repartições,  nos  bairros  e  nas  ruas,  em  jornadas  silenciosas  ou 
memoráveis a par com as lutas mais gerais dos trabalhadores portugueses nas fábricas e nos campos. (…) 
Estas  novas  condições  atiraram  com  o  SAAL  para  o  interior  das  lutas  urbanas  arrastando  consigo  a 
necessidade de alteração da sua lógica de intervenção. Poderseá, então, falar no SAAL como suporte e 
instrumento da conquista do poder pelas massas populares?
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O SAAL  conheceu  no  espaço  e  no  tempo  formas  de  desenvolvimento  diferenciado  e  por  isso  não  foi  o 
mesmo no Norte, no Centro e no Sul do País. Efectivamente, houve tantas interpretações do SAAL quantas 
as  formas de relação que se estabeleceram entre os seus  intérpretes  fundamentais: moradores, aparelho 
de estado, autarquias locais e técnicos. 
Tiveram  os  técnicos,  a  consciência  da  nova  encomenda  social  expressa  nas  reivindicações  das massas 
populares que então se organizavam? 
Tiveram os técnicos, na sua generalidade, a consciência de que o saber de que eram portadores facilmente 
se  constituiria  em  factor de dominação  se as  relações  com os moradores  não  fossem  estabelecidas  em 
termos  progressistas,  isto  é,  na  perspectiva  da  passagem  para  os  moradores  dos  instrumentos 
fundamentais (técnicos, científicos e outros) para o controlo efectivo de processo? 
Terão as novas condições e relações de trabalho conduzido a padrões de qualidade diferentes e melhores? 
A criação de uma nova metodologia do desenho entendendo o planeamento, projecto e construção, como 
síntese  de  uma  actividade  multidisciplinar  constante  entre  técnicos  e  moradores  terá  caracterizado  a 
especificidade  da  sua  acção.  Terá  sido,  pois,  a  principal  contribuição dos  técnicos  o  estabelecimento  de 
uma nova metodologia de intervenção na cidade como aquela que é definida a partir da participação activa 
da população? 
A 27 de Outubro de 1976, um despacho conjunto do Ministro da Administração  Interna (Costa Brás) e do 
Ministro  da Habitação, Urbanismo  e Construção  (Eduardo Pereira)  encerra  um período  de  cerca  de  dois 
anos durante o qual desde Agosto de 1974 se desenvolveu o processo SAAL. 
O despacho de 27 de Outubro considerou que “algumas brigadas SAAL se desviaram, de forma evidente, 
do espírito do despacho que as mandava organizar, actuando à margem do Fundo Fomento de Habitação 
(FFH) e das próprias autarquias locais (…) às Câmaras Municipais não foi facultada a possibilidade do seu 
contributo,  nem  ao  FFH  foi  solicitada  a  ajuda  técnica  conveniente  para  este  tipo  de  operações,  nem  os 
terrenos se conseguiram com a celeridade que o processo  impunha, nem o número de  fogos construídos 
até esta data tem qualquer significado”. 
A  imprensa anunciava  finalmente que o  SAAL     passava   a   estar      sobre   o    controlo     exclusivo   das 
Câmaras Municipais 

Brigitte David 
L’architecture d’aujourd’hui, nº 185, 1976 

“Miséria  densa,  miséria  de  tudo  e  de  nada.  Parece  que  é  a  mesma  em  todo  o  lado,  nos  arredores 
Parisienses, em Santiago do Chile… ou em Lisboa. (…) No contexto político particularmente movimentado 
de Portugal houve quase tantas interpretações do SAAL como de movimentos políticos desde a Esquerda 
do P.C. à extremaesquerda.” 

O Tempo e o Modo, nº124/125, 1977 
In revista Cidade/Campo, nº 2, Maio 1979 

“A  rapaziada  alegre  e  estouvada  da  UDP,  MÊS  e  GDUP,  quais  marionetas  do  partido  revisionista, 
arrastaram  as  organizações  de  moradores,  presa  fácil,  em  loucas  cavalgadas,  conduzindoas  para  o 
precipício da conciliação de classes e outras desventuras…”
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PortasSiza: o Diálogo dos Arquitectos a 1981 Jornal de Letras 
In www.arkitectura.net 

«Da experiência SAAL, em que os caminhos da arquitectura dita «moderna» se cruzam com o popular, com 
a história e com o quotidiano, resultou algo de vivo no gasto debate das escolas e dos meios profissionais. 
Não se trata de fazer aprovar arquitectura por unanimidade, esse foi tema de grande polémica entre nós, os 
arquitectos, durante a curta vida do SAAL. O que poderia ser  componente de vida, de evolução cultural, 
seria o assumir desse conflito latente, desse choque transformador de formações diferentes. 
De qualquer modo, neste momento em Portugal (e mais ainda fora, porque em Portugal está de certo modo 
entre  parênteses)  existe  um  contínuo  aumento  de  pressão  por  parte  das  populações,  uma  irreversível 
vontade  de  intervir  na  transformação  da  cidade.  Perante  esta  realidade  existe  também  o  objectivo  de 
aproveitar  as  experiências  de  projecto  participado,  retirarlhes  o  conteúdo,  reduzilas  a  «técnica»  e 
transformálas  em  elemento  pacificador,  culturalmente  inoperante,  senão  castrante.  É  necessário  lutar 
contra esta recuperação de coisas como a participação, a defesa do património, ou o regionalismo quando 
pretende transformar em conformismo o que é impulso criador.» Álvaro Siza 

Casas decentes para o povo: movimentos urbanos e emancipação em Portugal 
João Arriscado Nunes e Nuno Serra 
In Org. Boaventura de Sousa Santos – Democratizar a Democracia: os caminhos da 
democracia participativa – Porto 2003 
http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa/research/pt/ft/casas.html 

«Vários  obstáculos  se  levantam  à  mobilização  da  memória  da  Revolução  e  do  SAAL/Norte  enquanto 
recurso para a reinvenção da participação e para a revitalização de movimentos sociais. Ao longo dos anos, 
a memória  «oficial»  da Revolução  procurou  activamente  apagar  activamente  todos  os  episódios que,  de 
alguma forma, apontassem para a possibilidade de um modo alternativo de organização da sociedade ou 
de  envolvimento  dos  cidadãos  no  processo  político.  (...)  Definir  as  articulações  possíveis  entre  essa 
reinvenção do passado e a  reinvenção da participação, através de uma  recuperação activa e criativa da 
memória dos movimentos sociais e da vontade de emancipação durante o período revolucionário está longe 
de  ser  uma  tarefa  fácil.  À  esquerda,  as  frequentes  referências  às  promessas  incumpridas  da Revolução 
corre, muitas vezes, o risco de se transformar em nostalgia  e, como tal, de perder a energia indispensável 
à mobilização  de um passado irrecuperável sem poder de «irrupção» no presente. Outro obstáculo é o de 
como  considerar  as  diferenças  entre  os  contextos  de  197475  e  do  presente,  de  modo  a  identificar  os 
constrangimentos e as oportunidades que vão emergindo no caminho para um futuro diferente do que  foi 
naturalizado como necessário e inevitável pelo presente neoliberal. 
(...) É significativo,  também, que a maior parte das narrativas da restauração da democracia em Portugal 
tenda a concentrarse, por um lado, no próprio golpe militar e nos seus antecedentes e preparação, e, por 
outro, no período que se seguiu à votação da Constituição de 1976. (… ) Todo o período que vai do golpe 
militar à votação da Constituição é  reduzido a uma confrontação entre duas dinâmicas políticas opostas, 
estritamente  alinhadas  com  os  dois  campos  que  se  opunham  na  guerra  Fria,  estando  em  jogo, 
alegadamente,  o  futuro  de  Portugal  enquanto  democracia  de  tipo Ocidental  ou  enquanto  regime  de  tipo 
soviético.  O  resultado  liquido  dessas  versões  da  história  recente  de  Portugal  foi  o  apagar  de  um  dos 
períodos mais vigorosos e criativos da história deste país e, com ele, da memória dos movimentos socias e 
da democracia participativa.(...)»
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AS OPERAÇÕES SAAL 
João Dias  filmografia 

2008    "LA CITÉ DU LOISIR" 
Longa metragem documental. (em rodagem)  Produção Blackmaria. 

2007    "AS OPERAÇÕES SAAL". 
Documentário de 120 min. 
Antestreia na Trienal de Arquitectura de Lisboa em 2007 
Prémio Midas para o Melhor Documentário Português em competição no 
Festival DOCLisboa de 2007. 
Produção Abel Ribeiro Chaves. Distribuição 
MIDAS FILMES. 

2006    "AS ONDAS". 
Documentário 50 min.. 
Encomenda da Companhia Clara Andermatt. Inédito. 

2005    "ULTIMATO". 
Curta metragem de Ficção 12 min. 
Em competição no Festival de Vídeo de Lisboa 2006. 

ENCOMENDAS EM 2008 
"EPPURE SI MUOVE" 
Documentário de 25min, realização com Leonor Noivo. 
Encomenda do Gab. de Rel. Culturais Internacionais do Ministério da Cultura. 

"LE CORBU" 
Documentário de 25min. 
Encomenda do Museu Berardo. Inédito.


