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MOMENTO 1 . BRASIL . 
2009-...



Afueras de Sinop, Mato Grosso, Brasil, 
2011



Programa Minha Casa Minha Vida, Sinop (afueras) , Mato Grosso, Brasil, 
2011



Programa Minha Casa Minha Vida, Sinop (afueras) , Mato Grosso, Brasil, 
2011



Programa Minha Casa Minha Vida, Sinop (afueras), Mato Grosso, Brasil, 
2011



R$ 295 000 millones (c. € 69 263 

millones)

4.219.366 viviendas contratadas

c. 10,5 millones de habitantes 

beneficiados
(MOREIRA; SILVEIRA; EUCLYDES, 2017) 



MOMENTO 2 . FRANCIA . 1968-1980
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HLM em Nanterre - Paris - 1968





Yves Lyon, Projecto a Concurso para o quarteirão da Petite Roquette, 1970



AD Architectural Design 8/10, 
1980



Consultation Internationale pour l’Amenagementdu Quartier des Halles, 1980 — Yves Lyon (menção especial) e Christian de Portzamparc 
(projet nº. 413)

XIe Biennale de Paris (Section d’Architecture) Centre Georges Pompidou - 20 septembre au 2 novembre 1980 



MOMENTO 3 . PORTUGAL . 1974-
1976



?
Santiago de Chile 1970 Havana 1960

Paris 1968



Processo SAAL 1974-1976

Cerca de 100 projectos de
bairros, dos quais 73
parcialmente construídos.

A 27 Outubro 1976:
169 operações activas,
envolvendo 41 665 famílias;

2 259 fogos em construção;

5 741 outros em fase de 
arranque da construção;

somente 13% dos solos 
necessáriostinham sido 
expropriados.











"LINHAS DE ACÇÃO DOS TÉCNICOS COMO TÉCNICOS
 
Parece oportuno informar da acção da Brigada, enquanto equipa 
técnica, dentro do contexto político actual.
A Brigada não adopta uma posição elementar — aprender com o 
povo — ou ensinar o povo.
Entra com a sua formação real, aceitando e criticando as 
circunstâncias dessa formação, e com a sua total adesão a um 
objectivo: o controle das populações sobre as zonas degradadas 
em que habitam e sobre as directrizes da sua apropriação e 
recuperação, controle esse que necessariamente tem de ser, à 
partida, alargado à própria cidade e não só.
(O ultrapassar dos objectivos que directamente deram origem ao 
Processo S.A.A.L., por parte das Associações, está intimamente 
ligado à dinâmica do processo revolucionário português, de que 
é o motor e reflexo).
A Brigada considera que a sua formação e as suas ideias, nos 
limites aparentes para reconstrução do 'Habitat', em 
dialéctica com as actuais das populações para quem trabalha, 
estarão na base de um mundo físico criado para e por uma 
sociedade que se deseja, sem classes. 
A Brigada recusa os caminhos do mimetismo ou da ambiguidade, 
como estreitos ou demagógicos.
A Brigada não considera nem admite que a urgência dos 
problemas seja um limite à qualidade e à poesia.
(Poesia entendida como total adesão e expressão do processo 
político em curso, em toda a sua riqueza e complexidade — 
riqueza e complexidade cujas raízes se encontram e só num 
movimento popular colectivo e irreversível).



A Brigada procura não confundir objectivos com métodos. 
Estabelece em conjunto com a Associação de Moradores, 
prioridades para cada momento, a corrigir quando 
necessário, adoptando uma permanente posição de crítica.
Dentro desta óptica, todas as posições têm de ser assumidas 
como partes de um processo dinâmico, sendo indispensável a 
adopção de uma metodologia a isso apropriada.
Ultrapassados os processos burocráticos e tecnocráticos, o 
conceito do projecto é outro. Este conceito não deve ter 
nada a ver, entretanto, com o improviso ou com a bengala.
O rigor não é um limite à dinâmica do processo.
O rigor tem de estar intimamente ligado à real 
possibilidade de avanço, ao amadurecimento, à capacidade de 
resposta ao processo, e sempre presente.
O rigor tem de ser directamente proporcional a essa 
capacidade de resposta.
O rigor não é um limite à imaginação.
O rigor não é um limite à colectiva criatividade.
O rigor é a capacidade de resposta a um processo dinâmico.
“A QUALIDADE É O RESPEITO PELO POVO”
CHE"
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SAAL São Vítor (Porto) - 1974-76
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SAAL S. Vítor (Porto) - 1974-77
Arquitecto(Coordenador de Brigada) – Álvaro Siza





Leonardo da Vinci, Three emblems, c. 1506-10, Pen and ink with some wash, and blue bodycolour over black chalk
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