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RESUMO 

Propõe-se nesta dissertação uma análise crítica ao processo de concepção do Pro-

grama Polis, nomeadamente no que é relativo ao caso específico da tentativa de de-

molição do Prédio Coutinho pela Sociedade gestora VianaPolis. 

O caso de estudo remete inevitavelmente para a vocação política da arquitectura, que 

tem sempre aqui uma dimensão urbanística, e para a fragilização desta vocação como 

evidência concreta de objectivos políticos perversos e da acção dos mecanismos de 

mercado na administração pública do território. 

Posto isto, o presente exercício ateve-se a duas intenções norteadoras: 1) a partir de 

uma análise ao processo de concepção e implementação do Programa Polis, ilustrar 

as dificuldades de conjugar, em Portugal na passagem para o século XX, a eficiência 

na implementação de políticas públicas com processos democráticos transparentes, 

exigidos pela nova cultura política emergente; 2) a partir do estudo do conflito que 

se gerou em torno da tentativa de demolição do Prédio Coutinho, questionar a relação 

da comunidade política com a arquitectura e a responsabilidade da comunidade téc-

nico-profissional e científica nessa relação. 

  



 
 

  



 

 

ABSTRACT 

This dissertation proposes a critical analysis of the Polis Program`s conception pro-

cess, namely regarding the specific case of the attempt to demolish the Coutinho 

Building by the VianaPolis partnership. 

The case study inevitably refers to architecture’s political proneness, which always 

has an urbanistic dimension here, and to the weakening of this tendency as concrete 

evidence of perverse political objectives and of market mechanisms action in the 

territory planning and public administration.  

Having said that, the present exercise focused on two guiding intentions: 1) to 

demonstrate the difficulty of combining the implementation of efficient public poli-

cies with transparent democratic processes required by the emerging political culture 

during the turn of the century in Portugal, by analyzing the process conception and 

implementation of Polis Program; 2) to question the relationship between the politi-

cal community and architecture, and the role of the professional community in this 

relationship, through the study of the conflict generated around the attempt to de-

molish the Coutinho Building. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o final do século XX, o efeito conjugado de pressões associadas aos 

processos de globalização e europeização provocaram a ocorrência de uma 

convergência de culturas e sistemas nacionais de ordenamento do território1 

provenientes de contextos políticos, institucionais e societais distintos, numa 

nova concepção emergente de natureza mais integrada, estratégica e prospec-

tiva (Ferrão, 2011:33)2. 

Ferrão sublinha o facto desta tendência de convergência, acompanhada pela 

crescente erosão do paradigma moderno de Estado e de políticas públicas3, 

poder representar uma oportunidade para tornar a política de ordenamento do 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

1 Segundo Ferrão, a cultura de ordenamento do território inclui “valores e atitudes partilhados não só 
pelas comunidades científica, técnica e política com intervenção directa nesse domínio, mas também 
pelas instituições em que os membros dessas comunidades desenvolvem o seu trabalho e ainda, de 
forma mais genérica, pelos cidadãos” (2011:36). Esses valores e atitudes determinam lógicas de defi-
nição de problemas, regras, instrumentos, critérios de avaliação, o papel assumido pelos actores com 
intervenção directa nesse domínio, assim como as relações entre instituições e actores, e entre estes e a 
sociedade civil. Assim, explica, entre sistemas e culturas de ordenamento do território geram-se pro-
cessos de interacção e influência recíproca que devem ser entendidos no contexto dos modelos sociais 
particulares em que esses processos ocorrem. 
2 A dinâmica de convergência é globalmente acompanhada pelo recuo da visão moderna a favor das 
visões neoliberal e neomoderna. Importa perceber, no entanto, que este nível de coerência formal não 
corresponde à realidade, pois, a forma como esses factores de pressão são interpretados e absorvidos 
por modelos sociais e por culturas e sistemas de ordenamento do território distintos revela graus diver-
sificados de indiferença ou resistência (Ferrão, 2011:84). Deste modo, a dinâmica de convergência pro-
duz situações híbridas. Isto é, “aspecto-chave das visões mais estratégicas convivem, de forma autó-
noma ou articulada, com elementos típicos da visão técnico-racional moderna, variando essa combina-
ção no interior de um mesmo sistema nacional de ordenamento do território, entre discursos e práticas, 
entre processos e conteúdos, entre escalas nacional, regional e local, entre valores da comunidade téc-
nico-científica e soluções institucionais e legislativas” (Ferrão, 2011:83). 
3 Quer por desgaste interno (traduzido por ineficiências de funcionamento) quer como consequência da 
emergência de novos paradigmas. 
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território em Portugal “mais eficiente, resiliente, justa e democrática”4 (Fer-

rão, 2011:115). 

O problema que se coloca ao futuro da política pública de ordenamento do território 

em Portugal é, portanto, de natureza cultural: de cultura do território e de cultura 

de ordenamento do território, mas também de cultura de aprendizagem, de cultura 

de mudança e de inovação social, “dos seus contextos e actores, e das relações 

de poder e interesse que inevitavelmente pressupõem e desencadeiam” (Fer-

rão, 2011:133). É a este nível que se exigem mudanças profundas por parte dos três 

universos de actores que mais contribuem para o êxito ou o insucesso do ordena-

mento do território como política pública: decisores políticos, comunidade profissio-

nal e cidadãos em geral (Ferrão, 2011:134). E é neste âmbito que o entendimento das 

condições sociais de funcionamento do ordenamento do território enquanto política 

pública ganha particular relevância (Ferrão, 2011:133). 

Segundo Ferrão, a transformação destes factores de oportunidade latentes em mu-

danças culturais concretas, com impacto efectivo no funcionamento da política pú-

blica de ordenamento do território, exige o conhecimento e entendimento dos siste-

mas de crenças, valores, atitudes e comportamentos presentes nos distintos segmen-

tos da população e da comunidade profissional de ordenamento do território. Esse 

conhecimento possibilitará uma compreensão das suas actuais ineficiências e vulne-

rabilidades, que vão além da técnica e da legalidade. 

É face a este conjunto de premissas que este trabalho propõe uma análise ao sistema 

de planeamento e ordenamento do território português a partir do Programa Polis, 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

4 Ferrão situa Portugal na esfera do paradigma moderno, que se caracteriza por uma visão tradicional 
administrativo-burocrática e técnico-racional. Ferrão distingue ainda uma visão neoliberal e uma vi-
são neomoderna. A visão neoliberal caracteriza-se pela desregulamentação dos processos de decisão, 
que subalternizam o interesse público relativamente a interesses particulares e desvalorizam a activi-
dade social do planeamento a favor de uma visão empresarial e estratégico-competitiva baseada na 
eficácia administrativa e no papel facilitador do Estado, na satisfação dos cidadãos como clientes e na 
competitividade territorial. Por sua vez, o paradigma neomoderno caracteriza-se por uma cultura polí-
tico-institucional apoiada em valores de governança, descentralização, democratização e participação, 
interesse público “negociado” e legitimação da acção pública por procura de consenso/negociação, e 
também, administrativo-colaborativa e estratégica (Ferrão, 2011:82). 
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do modelo de gestão e soluções jurídicas adoptadas na sua concepção, e de um caso 

de estudo que é especialmente profícuo pelo modo como permite analisar as relações 

entre esses três universos de actores – a tentativa de demolição do Prédio Coutinho 

pela Sociedade gestora VianaPolis5. 

O primeiro capítulo procurou identificar alguns elos políticos e culturais susceptíveis 

de mediar o “profundo sentimento de distância” manifestado por uma larga maioria 

da população portuguesa em relação ao Estado português (Cabral, 2014). Metodolo-

gicamente, este capítulo apoia-se em resultados empíricos concretos das investiga-

ções concretizadas por Cabral (2000; 2014) e Ferrão (2003). 

No segundo capítulo faz-se a análise do processo de concepção e implementação do 

Programa Polis, ilustrando-se as dificuldades de conjugar, em Portugal na passagem 

para o século XX, a eficiência na implementação de políticas públicas com processos 

democráticos transparentes, exigidos pela nova cultura política emergente. 

O terceiro capítulo centra-se na análise do conflito gerado em torno da tentativa de 

demolição do Prédio Coutinho em Viana do Castelo pela Sociedade gestora Viana-

Polis. Tem um alcance temporal que vai desde a descrição histórica dos eventos re-

lacionados com o processo de licenciamento e construção do Prédio Coutinho, fina-

lizada em 1976, até ao desenvolvimento e aprovação do Plano de Pormenor do Cen-

tro Histórico, que definiu as bases legais para a demolição do Edifício Jardim, e 

consequentes confrontações entre os moradores do Prédio Coutinho e a sociedade 

VianaPolis. 

A conjugação de um âmbito de análise nacional – o Programa Polis – e um âmbito 

de análise local – a VianaPolis –, permite também a conjugação de uma análise den-

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

5 O Prédio Coutinho, nome pelo qual o Edifício Jardim se popularizou em referência ao seu construtor, 
Fernando Coutinho, é um edifício de 14 pisos construído num lote da marginal rio do centro histórico 
da cidade, que está, desde 2000, sob ameaça de demolição pela sociedade VianaPolis. 
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tro do universo dos decisores políticos, de âmbito nacional, enquanto actores produ-

tores de legislação, e de âmbito local, enquanto funcionários das câmaras munici-

pais6. 

Por fim, no quarto capítulo, o caso do Prédio Coutinho apresenta-se também como 

oportunidade para questionar as relações sociais e de produção em que a arquitec-

tura7, pela sua natureza, está inserida, questionando a autoridade das instituições po-

líticas, tanto ao nível central como local, e o papel do trabalhador intelectual que, 

“inserido como força de massa dentro das instituições, movido pelo seu «desen-

canto», deve lutar por uma permanente crise-transformação do seu próprio status” 

(Tafuri, 1976). 

O título do trabalho “Participação política e ordenamento do território em Portugal” 

refere-se, então, não só à participação política como forma de envolvimento cívico 

na gestão da cidade, mas também às formas de envolvimento e relacionamento polí-

tico e social que os actores com intervenção directa nesse domínio estabelecem com 

os restantes actores da sociedade. 

 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

6 Os poderes públicos são os gestores da cidade por excelência e, quase, por exclusividade. As qualida-
des morais e éticas desses actores determinam, portanto, a qualidade e credibilidade social do sistema 
de gestão territorial. Enquanto instituição, a câmara municipal, está condicionada ao seu papel de tri-
butária do cumprimento da legislação aplicável, não sendo a autora da grande maioria das regras legais. 
Mesmo assim, é-lhe atribuído um grau de discricionariedade elevado que a torna o motor por excelên-
cia, e quase por exclusividade, do desenvolvimento da cidade. Por este motivo, a câmara municipal 
distingue-se como elemento autónomo das instituições de poder mais elevadas e, ao mesmo tempo, 
como elemento de conjugação destas com os cidadãos. 
7 Arquitectura tem sempre aqui uma dimensão urbanística. 
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.1 

UMA PERSPECTIVA GENEALÓGICA SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO PLANEAMENTO DO 
TERRITÓRIO EM PORTUGAL 

Em 1997, um inquérito realizado por Cabral a uma amostra representativa da popu-

lação portuguesa adulta sobre o desempenho do regime democrático português do 

ponto de vista dos cidadãos, revelou valores de uma ‘distância ao poder’8 muito mais 

elevada do que se poderia esperar, principalmente tendo em conta a “evolução re-

cente dos indicadores habituais de desenvolvimento sócio-económico em Portugal” 

(Cabral, 2014:51). No inquérito em questão, perto de 60% dos inquiridos concen-

tram-se nas três posições inferiores de uma escala de 6 graus (sendo o sexto grau 

aquele que revela maior índice de distância, e o primeiro o menor), e apenas 4% se 

concentram no topo da mesma escala. 

Aquilo que a decomposição do índice mostra é que há uma enorme distância entre 

as ‘formas democráticas’ como a população considera que o poder político devia ser 

exercido e as ‘formas autoritárias’ como ela acha que o poder é exercido de facto. 

Com efeito, cerca de dois-terços dos portugueses acredita que “o poder é exercido 

exactamente ao contrário do modo como acham que devia ser”, ou seja, é exercido 

de forma autocrática em vez de o ser de forma participativa. Esta convicção, por sua 

vez, está vinculada à sensação de que “a sua opinião pouco ou nada conta para deci-

dir os problemas do país” (56% dos inquiridos), e à incompreensão, ou dificuldade 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

8 Esta noção de ‘distância ao poder’ é um constructo quantitativo fabricado há perto de quarenta anos 
pelo psicólogo social holandês Geert Hofstede (1984), com vista a medir, mesmo que grosseiramente, 
a distância entre a forma como um determinado grupo de pessoas considerava que o poder devia ser 
exercido numa dada organização e a forma como esse poder era, segundo elas, efectivamente exercido. 
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em compreender, o mundo da política (60% dos inquiridos) – dois índices que apa-

recem enfaticamente associados ao exercício da cidadania (Cabral, 2014:53). 

Derivado disto, e entre outros factores por identificar, Cabral aponta para o despo-

tismo administrativo do Estado português moderno como vínculo histórico estrutu-

rante da “falta de confiança e de participação da maioria da população nas institui-

ções representativas” (Cabral, 2014:21), um sentimento generalizado que nem a li-

beralização democrática, nem a massificação do ensino9, nem tão pouco o cresci-

mento económico e a mobilidade social do último quarto de século, foram suficientes 

para erradicar (Cabral, 2014:20-21). 

Não parece, pois, haver uma correspondência lógica entre a efectiva modernização 

socioeconómica e a “actualização dos modos de funcionamento da sociedade civil 

na sua articulação com o poder político” (Cabral, 2014:4-5).  

Um traço marcante da sociedade portuguesa que se poderá considerar, em parte, ex-

plicativo desta relação entre modernização e modos de funcionamento da sociedade 

civil é, alerta Ferrão, o facto desta efectiva modernização socioeconómica se traduzir 

em dois processos distintos. A sociedade portuguesa, no período de 10 anos entre 

1991 e 2001, tornou-se mais uniforme no que se refere a aspectos tradicionais ou 

modernos e maduros, mas mais heterogéneo no que toca aos elementos de moderni-

dade tardia ou “pós-modernos” (Ferrão, 2011:2). Deste modo, intensidade com que 

permanecem em Portugal elementos típicos de sociedades tradicionais e modernas 

ao nível do mercado e da comunidade (Portas et al., 2003:225) permitiu a elevação 
 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

9 O nível de instrução tende a ser a variável mais independente do sistema social português e por isso, 
apesar de a disposição para intervir no espaço público e para discutir assuntos de carácter político cons-
tituírem, em si próprias, manifestações potenciadoras do exercício da cidadania, elas representam vari-
antes dependentes, principalmente, do nível de instrução. A este propósito, muitos autores associam a 
falta de cultura participativa a uma consequência da história política do país e apontam o regime auto-
ritário do Estado Novo como uma das principais causas da existência de uma sociedade civil fraca 
(Santos e Nunes, 2006). Sobre este aspecto, o estudo de Cabral confirma que para além do nível de 
instrução estar claramente correlacionado com a idade dos indivíduos (r=0,52), a variância entre vários 
grupos etários e o índice de cidadania opõem “sobretudo os mais idosos (acima dos 50 e mais ainda 
acima dos 60 anos) a todos os outros grupos etários”, confirmando, portanto, que o atraso do processo 
de escolarização que afectou massivamente todas as gerações nascidas antes do 25 de Abril, tem ainda 
hoje um peso muito considerável na explicação da baixa propensão da população portuguesa para as-
sumir e exercer os seus direitos de cidadania (Cabral, 2000:102). 
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do Estado a agente autónomo e autoritário na modernização da sociedade (Santos, 

1994:97)10. 

Os mapas abaixo confirmam a existência de um território heterogéneo enquanto pro-

cesso socioeconómico. As imagens foram elaboradas por Ferrão (2003) num estudo 

sobre as dinâmicas territoriais em Portugal no período entre 1991 e 2001, e preten-

diam perceber “em que medida os processos de transição para uma sociedade mais 

moderna e até “pós-moderna” se encontram em fases de maturação bastante distintas 

nas várias áreas do país” (Ferrão, 2003:24). Os indicadores retidos para análise pro-

curam representar aspectos com “temporalidades sociais” distintas e a forma como 

estes se associam, o que permite ilustrar as várias “temporalidades” a que acima se 

aludiu. 

As designações utilizadas são “deliberadamente equívocas” se pretendermos com-

preender nelas uma trajectória de desenvolvimento espácio-temporal11, mas são es-

clarecedoras enquanto retrato minucioso desta sociedade particularmente híbrida. 

Portugal “sob alta pressão” refere-se, portanto, ao Portugal que “por razões de di-

mensão, qualidade e abertura, maior capacidade revelou para se transformar e de-

senvolver ao longo da última década do século XX” (Ferrão, 2003:5). No pólo oposto 

coloca-se o “país sonolento”. 

A conjugação entre Ferrão e Cabral permite algumas ilações. Se, conforme Cabral 

explica, é previsível que o exercício da cidadania seja tão mais forte quanto mais 

altos forem os índices de instrução, exposição aos media informativos, mobilização 

cognitiva, entre outros (Cabral, 2000:102) – aspectos característicos das sociedades 

“pós-modernas”, então, considerando os mapas e admitindo-se que cada mancha cor-

responde a uma classe social que partilha uma matriz ética e moral semelhante e que 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

10 Uma modernização que, no entanto, ainda vive de uma discrepância, particularmente desmesurada 
entre nós, entre quadros legais mais avançados e práticas sociais mais retrógradas, uma situação a que 
Santos chamou de “Estado paralelo” (Santos, 1994:97). 
11 Ver Ferrão (2003), Portas et al. (2003:218-225), ou Marques (2004) para uma análise das dinâmicas 
territoriais neste período. 
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reflecte um perfil de práticas e atitudes perante o envolvimento cívico e cultural tam-

bém semelhante, Portugal “sob alta pressão”, identifica-se como a mancha social que 

maior apetência revela para a vida pública. 

Os dois mapas de Ferrão permitem perceber o peso quantitativo dessas camadas po-

pulacionais, bem como o impacto que elas têm nas representações e práticas sociais 

do conjunto da população12. Mas principalmente, o que os dados extraídos ajudam a 

evidenciar é uma correlação entre uma maior disposição para intervir na vida pú-

blica; as características associadas a sociedades “pós-modernas”; e um estilo de vida 

mais urbano. Uma complexa combinação de critérios e de mecanismos produtores 

(e reprodutores) de desigualdades e exclusões no acesso à própria vida cívica, que 

só uma nova cultura política, a começar pela classe governante, poderá começar a 

erradicar. 

Em Portugal, não obstante alguns episódios curtos de participação activa, a história 

do planeamento do território revela como uma das suas características fundamentais 

ao longo de todo o século XX, um fraco envolvimento directo da população e de 

outros agentes urbanos. E se, aparentemente, durante os anos ditatoriais esta situação 

se deveu principalmente às características antidemocráticas do regime político vi-

gente, durante os anos seguintes, a dificuldade de desenvolver uma cultura técnica e 

administrativa favorável à incorporação dos cidadãos no processo de decisão muni-

cipal como uma dimensão essencial do próprio desenvolvimento social, deve-se não 

só à fraca disposição da população para “intervir no espaço público e para discutir 

assuntos de carácter político” explicada por Cabral (2000:69), mas também à “au-

sência de uma cultura técnica que veja o planeamento sobretudo como uma activi-

dade comunicacional e menos como uma tradução prática do modelo racionalista 

dominante na teoria do planeamento até à década de 70” (Ferrão, 2011: 13).  

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

12 No primeiro mapa, a geografia de “Portugal sob alta pressão” incide profusamente, sem surpresa, 
sobre a mancha das áreas metropolitanas do país, englobando 11% das freguesias portuguesas, equiva-
lentes a 46% da população residente. Ao contrário, o “Portugal sonolento” inclui 45% das freguesias, 
equivalentes a 11% da população residente (Ferrão, 2003:21). 
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2 Tipologia de freguesias com 3 classes 
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3 Tipologia de freguesias com 6 classes 
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Durante o breve período de tempo que sucedeu a revolução de 25 de abril de 1974 

até à vigência do 6º governo provisório, em Novembro de 1975, o processo do SAAL 

(Serviço de Apoio Ambulatório Local) representou em Portugal a mais intensa ex-

periência de democracia participativa cívica e política no campo dos problemas li-

gados à habitação e à cidade. Mas pouco tempo depois do seu início, o aparelho de 

Estado, ainda em formação, “mostrava-se intransigente para com as formas de ex-

pressão pública do então designado poder popular” (Bandeirinha, 2011:179) e fo-

mentavam o receio de uma ditadura comunista entre a população, “apelando siste-

maticamente à sabotagem activa de tudo o que pudesse integrar, representar ou sim-

bolizar o processo de democratização”13.  

Ao longo de 1976, fase em que o SAAL começava a assumir expressão material 

através da entrada em obra das primeiras operações, atinge também um momento 

crítico “de pulverização física, cultural, política e até ideológica” (Bandeirinha, 

2011:172). No final do mês de abril, a generalidade das operações estavam bloque-

adas, ou por falta de verbas, devido ao adiamento sucessivo da publicação do cha-

mado ‘decreto de financiamento’, ou por falta de autorização camarária para tomar 

posse administrativa dos terrenos, devido à inexistência de legislação reguladora das 

expropriações integradas no processo SAAL, ou por atrasos vários e injustificados 

de Declarações de Utilidade Pública, e outros quaisquer entraves de ordem adminis-

trativa ou financeira. Era evidente o declínio deste sistema de promoção de casas, 

que funcionava em íntimo relacionamento com as vontades dos interessados e sob o 

seu controlo gestionário, e “aquela que tinha sido uma das suas grandes vantagens – 

a flexibilidade derivada do “desprendimento” institucional – tinha sido, sintomatica-

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

13 Gerou-se então uma onda terror e violência por todo o norte e centro-norte do país. Muitas sedes de 
partidos e de associações conotadas com áreas de influência progressista ou, de algum modo, com a 
institucionalização da vida política preconizada pelo Movimento das Forças Armadas, foram alvos de 
atentados bombistas, assaltos, e com frequência, de ataques incendiários (apoiados por forças parami-
litares clandestinas que esses sectores da extrema direita conseguiam das antigas lideranças militares), 
que vitimaram algumas personalidades de esquerda com influência local e, por vezes, os seus familiares 
mais próximos. 
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mente, o principal argumento para o seu desmantelamento e constituía agora a fra-

gilidade impeditiva de qualquer possibilidade de ressurgimento” (Bandeirinha, 

2011:216). 

Nas palavras de Boaventura, da “construção do Estado socialista e da sociedade sem 

classes passava-se abruptamente para a perspectivação de um Estado social-demo-

crata à europeia e para a reposição da legitimação capitalista” (Santos, 1994, citado 

por Bandeirinha, 2011:177). E não obstante este episódio intenso de participação 

activa, que Portas assegurava ter contribuído para “o reforço do movimento popular 

nas zonas urbanas” (Bandeirinha, 2011:225), o sistema de gestão territorial portu-

guês continuou a caracterizar-se por um fraco envolvimento da população e de outros 

agentes urbanos na definição dos planos territoriais, do mesmo modo que os desíg-

nios formais dos decisores políticos continuaram a sobrepor-se ao poder popular. 

Passados os anos conturbados da revolução, o despotismo administrativo do estado 

português continua a ser um assunto premente no ordenamento do território. A Re-

volução foi manifestamente insuficiente para modificar a cultura organizacional pre-

sente na administração pública portuguesa (Tavares, 2019:44). 

O Programa Polis representa o exponente máximo da elevação do Estado a agente 

autónomo e autoritário na modernização da sociedade através do ordenamento do 

espaço, perpetuando a existência de falta de capacidades técnicas das autarquias e de 

uma sociedade civil fraca. 
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2.  

O PROGRAMA POLIS: UM DEBATE ENTRE 
DEMOCRACIA E EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

2.1.  

AS BASES FUNDAMENTAIS E CONCEPTUAIS PARA O 
PROGRAMA POLIS 

O ordenamento do território, não sendo uma competência comunitária, está menos 

exposto aos mecanismos formais de europeização dos discursos, culturas e políticas. 

Deste modo, as pressões associadas ao “efeito Europa” actuam principalmente atra-

vés de mecanismos de difusão, como processos de aprendizagem social, emulação 

ou imitação (Busch e Jörgens, 2005, como referido em Ferrão, 2011:74), e a tendên-

cia de convergência que se verifica resulta, então, mais de natureza extensiva (atra-

vés da harmonização de terminologia e discursos, e em menor grau, de valores soci-

ais, atitudes e práticas) do que em profundidade (através de mudanças institucionais 

e legislativas) (Ferrão, 2011:91). 

Ainda assim, com as necessárias reservas14, Ferrão afirma que a convergência assi-

nalada não deixa de representar um factor relevante para o futuro das políticas naci-

onais de ordenamento do território. 

Em Portugal durante as últimas quatro décadas, verificaram-se diversas transforma-

ções a nível do planeamento e governança urbana que derivaram de agendas políticas 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

14 Justificadas, entre outros motivos, pelo facto de esta convergência não ser total e homogénea, pelo 
facto do carácter abstracto e ambíguo da terminologia utilizada pelo novo paradigma emergente poder 
proporcionar interpretações muito díspares ou a sua não utilização por manifesta dificuldade de opera-
cionalização (Adams, 2008, como referido em Ferrão, 2011:91), e pela inexistência de estudos trans-
nacionais comparativos metodologicamente robustos (Ferrão, 2011:91). 
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e estruturas governativas, apoiadas em princípios de democratização, descentraliza-

ção, equidade e protecção ambiental. Uma particularidade deste processo de trans-

formação em Portugal é o facto de, quando comparado com outros países da União 

Europeia, o mesmo ter decorrido mais tarde, mas num espaço de tempo mais curto, 

em consequência da passagem de um regime conservador e autoritário para um re-

gime democrático integrado na União Europeia. Talvez por isso permaneça ainda 

hoje entre nós a percepção de que as promessas da modernidade e da democracia 

não estão completamente cumpridas” (Baptista, 2008:140). 

A este propósito, recorda-se uma dúvida que Boaventura levantava já uns anos antes 

acerca da inserção de Portugal no debate entre modernidade e pós-modernidade: “se 

a emergência de um novo paradigma surgiu nos países capitalistas avançados e no 

contexto social próprio desses países, não estará Portugal condenado a imitar a dis-

cussão ou a importar os produtos materiais e simbólicos que vão surgindo do seu 

desenrolar e até a fazê-lo sem autenticidade, pois se pode importar os produtos não 

pode importar o contexto social da sua produção?” (Santos, 1994: 94).  

Efectivamente, diversos factores internos e externos à própria política de ordena-

mento do território em Portugal concorrem para a sua fragilidade enquanto política 

pública (Ferrão, 2011:25). Para Ferrão, “a existência de um acentuado défice de cul-

tura de território no seio da sociedade portuguesa, tanto ao nível dos cidadãos 

como das instituições, e o predomínio de uma cultura de ordenamento do terri-

tório demasiado marcada por valores, normas e práticas próprios de uma visão tra-

dicional («moderna») administrativo-burocrática e técnico-racional” constituem 

dois obstáculos  cruciais ao desenvolvimento de atitudes, competências e práticas 

capazes de colocar uma nova visão de ordenamento do território como política pú-

blica no centro do modelo de desenvolvimento do país (Ferrão, 2011: 117). 

O Programa Polis, tendo sido o resultado de um conjunto de valores em relação ao 

território e de práticas profundamente enraizadas no sistema de ordenamento do ter-

ritório português (as quais sofreram níveis de transformação diferenciados), foi uti-
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lizado no âmbito deste trabalho como uma oportunidade para explorar a grande com-

plexidade das condições sociais de funcionamento do ordenamento do território en-

quanto política pública em Portugal, a partir destas duas dimensões analíticas: cul-

tura de território e cultura de ordenamento do território15. 

A concepção do Programa Polis teve por base a narrativa do “país desordenado”16 

(Baptista, 2009), não só em termos de qualidades físicas, mas também quanto às suas 

capacidades governativas. A falta de provisão de equipamentos públicos e de espa-

ços abertos com qualidade, considerados indispensáveis para atrair mais empresas e 

pessoas, estavam no centro dessa falta de capacidades competitivas das cidades de 

dimensão média. No entanto, o número de profissionais qualificados em administra-

ções municipais era muito reduzido, especialmente em municípios do interior 

(Ruivo, 2000)17, e consequentemente, também as suas capacidades para desenvolver 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

15 João Ferrão associa as expressões “cultura de território” e “cultura de ordenamento do território”, a 
duas expressões utilizadas por Knieling e Othengrafen (2009), respectivamente, “ambiente societal” e 
“ambiente de planeamento”. No primeiro caso estão em causa as normas sociais, crenças e percepções 
predominantes ao nível dos cidadãos, que condicionam e, em menor grau, reflectem, o funcionamento 
e os resultados dos sistemas de ordenamento do território. No segundo caso estão em causa aspectos 
culturais das comunidades técnico-profissionais, por exemplo, o papel assumido pelos técnicos nos 
processos de decisão (“essencial, nos casos em que predominam os métodos de ordenamento do terri-
tório de natureza racional-científica; insuficientemente transparente e potencialmente errático, em situ-
ações marcadas por redes de clientelismo envolvendo decisores políticos e actores privados; pouco 
autónomo a nível local, nos sistemas de administração muito centralizados, etc.”) ou os critérios preva-
lecentes de legitimação do papel do ordenamento do território (conformidade legal ou procura de con-
sensos, por exemplo), que reflectem, “quantas vezes de forma não consciente, valores culturais, tradi-
ções, atitudes e hábitos que, simultaneamente, reflectem e condicionam o funcionamento e os resultados 
dos sistemas de ordenamento do território (Ferrão, 2011:36-37). 
16 Por um lado, a percepção do “país desordenado” está associada à ideia de desenvolvimento urbano 
desequilibrado e não planeado (Marques, 2004). Por outro lado, a percepção do “país desordenado” 
responsabiliza o governo central por ter produzido um corpo desarticulado e complexo de legislação 
em termos de planeamento e ordenamento do território; por exercer um poder centralizado e autoritário 
face às autarquias locais em termos políticos, técnicos e financeiros; e por desvalorizar a importância 
do envolvimento das forças vivas locais no exercício de planeamento do território, para uma acção mais 
estratégica e concertada. Os municípios, por sua vez, são acusados de falta de visão estratégica, paralisia 
administrativa, passividade, e de sucumbir a interesses pessoais e relações clientelares. Finalmente, a 
sociedade civil é culpada por ser individualista e até desinteressada da defesa dos valores do ordena-
mento do território (Baptista, 2008:144). 
17 Ruivo (2000:133) indica que, em 1991, pouco menos de 3% da força de trabalho das administrações 
municipais possuía um diploma universitário. Além disso, o autor indica que esses 3% estavam desi-
gualmente distribuídos pelo país: cerca de 75% desses profissionais qualificados estavam em municí-
pios da área costeira; e quase 42% estavam localizados apenas na região de Lisboa. 
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e implementar projectos urbanos que pudessem promover melhorias notáveis no am-

biente urbano. 

A isto acrescentavam-se os problemas ambientais provocados pela pressão popula-

cional nos centros urbanos. Segundo dados do recenseamento da população e habi-

tação de 1991, cerca de 68% da população portuguesa residia em áreas predominan-

temente urbanas, e a concentração demográfica tinha tendência para aumentar (INE 

e DGOTDU, 1999). Tornava-se urgente criar pólos de atracção e elaborar políticas 

públicas que tivessem por finalidade desenvolver as regiões consideradas menos 

atractivas, de modo a equilibrar a distribuição populacional. 

Esta realidade gerava a necessidade de uma nova política de cidades que apostasse 

na requalificação urbana como meio de aumentar os níveis de atractividade das ci-

dades e como factor de coesão social e económica, reforçando o seu papel na orga-

nização do território – o momento oportuno para o Programa Polis. Este foi uma 

iniciativa governamental promovida pelo Ministério do Ambiente e Ordenamento 

do Território (MAOT), que visou reproduzir noutras cidades do país aquilo que en-

tendeu ser a experiência positiva de planeamento e governança decorrida em Lisboa 

no âmbito da Expo 98.  

A este propósito, lê-se na Resolução do Conselho de Ministros 26/2000, de 15 de 

Maio, que deu início formal ao Programa a nível nacional, que a operacionalização 

das intervenções previstas para cada cidade, “requerendo competências em domínios 

técnicos específicos e, sobretudo, em matérias de coordenação e gestão integrada das 

operações”, passaria pela constituição de Sociedades anónimas de capitais exclusi-

vamente públicos – mais tarde designadas Sociedades Polis – , que seriam constituí-

das com a participação maioritária do Estado e a participação da respectiva autarquia, 

e às quais “seria cometida a tarefa de dar execução aos objectivos constantes do pro-

jecto”. 

Não só o modelo de gestão aplicado ao Programa Polis seguiu os moldes anterior-

mente experimentados a propósito da Expo 98, como também a participação social 

do Estado, accionista maioritário na Sociedade Polis, seria contratada a “empresas 
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do sector empresarial do Estado com experiência em intervenções urbanísticas de 

grande escala” (RCM 26/2000, de 15 de Maio), nomeadamente a própria Parque 

Expo18. Assim, na gestão das intervenções Polis, a Parque Expo acabaria por ficar 

responsável por dez das dezoito cidades inicialmente seleccionadas para integrar o 

Programa19. 

A realização da Expo98 teve um impacto muito significativo no país, ao estabelecer 

um novo paradigma de qualidade de espaço urbano e de valorização das suas com-

ponentes ambientais. No entanto, os custos suportados em virtude da realização da 

Exposição não foram compensados pelas receitas geradas. Deste modo, em 1998, 

com uma dívida que rondava os 97 milhões de contos, a empresa Parque Expo, SA., 

encontrava-se falida (Tribunal de Contas, 2000:83). Em 21 de Outubro de 1999, após 

o final da Expo’98, a empresa celebrou um Contracto-Programa com o Estado que 

tinha em vista o saneamento da mesma face às acentuadas dificuldades financeiras 

que apresentava. O contracto estabelecia o “revocacionamento estratégico da PE 

[Parque Expo] a partir do ano 2000”, que passou a centrar-se, entre outros aspectos, 

em “potenciar as competências desenvolvidas no projecto de intervenção urbana da 

Expo’98 noutros projectos de recuperação e requalificação de zonas urbanas exteri-

ores ao Parque das Nações” (Tribunal de Contas, 2000:86). 

O relatório do Tribunal de Contas refere que, até à data, desconhecia “a existência 

de um adequado estudo de viabilidade económico e financeiro, que permita justificar 

convenientemente os valores do esforço financeiro do Estado assumidos com a assi-

natura de contrato-programa” (Tribunal de Contas, 2000:87). Assim, mesmo tendo 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

18 A Parque Expo, SA, foi a empresa criada em 1993, e investida de poder legal para concretizar todo 
o processo de “concepção, execução, construção, exploração e desmantelamento da Exposição Interna-
cional de Lisboa de 1998 [...] bem como a intervenção de reordenação urbana da zona de intervenção 
da Exposição” (Decreto-Lei n.º 88/93, de 23 de Março). Para este efeito, foi concedido à empresa um 
regime de excepção que, contrariamente à legislação em vigência na altura, permitia-lhe conduzir todo 
o processo de planeamento, expropriações e licenciamentos sem a necessidade de envolver os dois 
municípios abrangidos pela área de intervenção, Lisboa e Loures.  
19 As cidades foram Albufeira, Cacém, Castelo Branco, Coimbra, Costa da Caparica, Leiria, Matosi-
nhos, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Viseu. O caso de estudo neste trabalho foi, portanto, uma 
das cidades geridas pela Parque Expo. 



 
 

 
 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM PORTUGAL: O PROGRAMA POLIS E O CASO DO PRÉDIO COUTINHO 
(2000-2019) 

 

 
 

33 

em conta a urgência transversal de um Portugal desordenado e com pouca projecção 

europeia, a agilidade com que o Programa se desenvolvia parecia ser também justi-

ficada por uma agenda política e uma dívida pública premente. 

Após as eleições legislativas de 10 de Outubro de 1999, que resultaram na reeleição 

do partido Socialista liderado por António Guterres, a Parque Expo passou da tutela 

do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para a alçada do Mi-

nistério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT)20 (Baptista, 2008:148), 

que promoveu o novo Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental 

das Cidades – Programa Polis. Isto permitiu que, em 2000, a gestão concreta das 

intervenções integradas no novo Programa que o MAOT estava a desenvolver fosse 

contratada à Parque Expo. 

Este foi, no entanto, um dos aspectos mais criticados na criação do Programa Polis. 

Em primeiro lugar, foram dirigidas críticas ao MAOT visando o pretenso favoreci-

mento da Parque Expo em todo o processo como uma tentativa de injectar fundos 

para sustentar a estrutura empresarial da instituição. Em segundo lugar, o MAOT 

terá entendido que a difusão da experiência da Expo a outras partes do país, reutili-

zando e adaptando o modelo de governança utilizado pela Parque Expo, seria uma 

iniciativa política que reuniria a aceitação tanto da opinião pública como das autar-

quias locais, cada uma ansiando a sua “pequena Expo” (Baptista, 2008:148). Deste 

modo criava-se uma onda de expectativas positivas, que obviaria qualquer ausência 

de democraticidade no processo. E em terceiro lugar, o MAOT era também acusado 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

20 Com a criação do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, os sectores do Ambiente 
e do Ordenamento do Território voltaram a estar integrados num mesmo ministério. Em governos an-
teriores, a pasta do Ambiente encontrava-se sob a tutela da Habitação e Obras Públicas (1976-1980) ou 
em tutelas distintas (1981-1999). 
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de pôr em prática uma iniciativa que serviria principalmente para adereçar a reputa-

ção política do ministério e do próprio ministro, tanto ao nível nacional como euro-

peu21. 

Entretanto, em várias publicações de impressa eram feitas críticas ao processo “fe-

chado e discricionário” que a Parque Expo conduziu e que permitiu viabilizar o pro-

jecto da Expo98, como um processo que não poderia ser tomado como exemplo de 

planeamento de cidade e, “muito menos, como fórmula a seguir na criação e conso-

lidação da cidade democrática e socialmente coesa” (João Cabral, in Público, 

24.08.2000). Surgiam também críticas dos vários partidos da oposição política que 

consideravam que esta iniciativa do partido socialista representava “um exemplo 

acabado de centralismo e de falta de transparência” (Assembleia da República, 

2001), e que a mesma estava mal equipada para lidar com os problemas sociais e 

económicos mais complexos das cidades portuguesas, que não se resolveriam “com 

umas quantas acções de embelezamento”22. 

Pelo contrário, da perspectiva do MAOT, ao criarem-se condições para que o Pro-

grama pudesse ser coordenado e gerido exclusivamente dentro da jurisdição do mi-

nistério, evitar-se-iam perdas de eficiência que um sistema menos autocrático alega-

damente traria à acção das Sociedades gestoras. 

O debate entre democracia e legitimidade das políticas públicas de ordenamento do 

território constitui, assim, um tema central no processo que envolveu a criação e 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

21 Por um lado, o MAOT terá entendido que uma política centrada na melhoria do ambiente urbano das 
cidades seria percepcionada como inovadora se comparada com os investimentos em infraestruturas 
rodoviárias realizados pelos seus antecessores políticos. A maioria dos projectos emblemáticos que o 
governo havia tido em mãos durante o seu primeiro mandato (1995-1999) tinha sido herdada do go-
verno social-democrata liderado por Cavaco Silva. São exemplos disso os investimentos nas redes de 
acessibilidades e auto-estradas, a Ponte Vasco da Gama e até mesmo a Expo 98. Por outro lado, as 
temáticas do ambiente urbano e da governança urbana ganhavam cada vez maior destaque em termos 
de política de ambiente e sustentabilidade na União Europeia (UE), e, portanto, as potencialidades do 
Programa Polis receberiam notoriedade no âmbito Europeu. Efectivamente, afirma Baptista, “quando 
Portugal apresentou o Programa Polis ao Conselho informal de Ministros do Ambiente, decorrido no 
Porto em Abril de 2000, diversos países mostraram-se entusiasmados com as potencialidades da agenda 
política e a estrutura institucional do Programa” (Baptista, 2008:149). 
22 José Eduardo Martins, deputado do partido social democrata, em Assembleia da República. 
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implementação do Programa Polis, tanto pela forma como foram estruturados os ob-

jectivos e conteúdos do Programa, quer pelo papel que o MAOT reservou para si na 

sua implementação. A este propósito, o próximo capítulo expõe o modelo de gestão 

e soluções jurídicas que foram contempladas no Programa Polis, e descreve o pro-

cesso de negociação e aprovação do Programa em Assembleia da República.  
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2.2.  

O MODELO DE GESTÃO E SOLUÇÕES JURÍDICAS 

A estrutura do Programa Polis contemplou quatro componentes: componente 1, ope-

rações integradas de requalificação urbana e valorização ambiental23; com-

ponente 2, intervenções em cidades com áreas classificadas como património 

mundial24; componente 3, valorização urbanística e ambiental em áreas de re-

alojamento25; componente 4, medidas complementares para melhorar as con-

dições urbanísticas e ambientais das cidades26. 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

23 A componente subdividia-se em duas linhas de intervenção: linha 1, Intervenções identificadas pela 
sua relevância e natureza exemplar; linha 2, Outras intervenções a identificar. A primeira diz respeito 
a intervenções pré-seleccionadas pelo Governo, enquanto a segunda destina-se a apoiar candidaturas 
que apresentadas por cidades que não tenham sido pré-seleccionadas. Naturalmente, a existência de 
uma linha de intervenção que contempla projectos pré-seleccionados pretende garantir três objectivos 
principais: assegurar a natureza exemplar e demostrativa das acções; assegurar que as intervenções a 
realizar contribuem para a consolidação do sistema urbano nacional e para o reforço do papel mobili-
zador das cidades nas regiões em que se inserem; assegurar que existe uma razoável dispersão de casos 
no território do continente português. Foram seleccionadas dezoito cidades para integrar a linha 1 da 
componente 1, são elas: Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, 
Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Leiria, Sintra (Cacém), 
Almada (Costa da Caparica), Beja e Albufeira (RCM 26/2000, 15 de Maio). 
24 A componente 2 contemplou quatro cidades: Angra do Heroísmo, Évora, Porto e Sintra. Estas cidades 
representam importantes valores patrimoniais e constituem, assim, “exemplo para muitas outras cidades 
em que o património histórico é relevante e pode constituir, também, a principal âncora de acções de 
requalificação”. As intervenções integradas aqui integradas visam, igualmente, melhorar a qualidade 
do ambiente urbano nessas cidades e “potenciar as características de identidade histórica, cultural e 
ambiental dos locais” (RCM 26/2000, 15 de Maio). 
25 Estas áreas de realojamento de populações com baixos recursos económicos revelam-se, muitas ve-
zes, situações em que os espaços públicos envolventes destas áreas de realojamento são frequentemente 
descurados. Assim, a valorização urbanística e ambiental em áreas de realojamento constitui a terceira 
componente do Programa Polis. Esta destinava-se à área metropolitana de Lisboa e Porto (RCM 
26/2000, 15 de Maio). 
26 No caso desta componente, à semelhança da linha de intervenção 2 da componente 1, a contribuição 
do Programa Polis trata de apoiar acções propostas pelos municípios. Esta “contempla um conjunto 
diversificado de iniciativas que podem dar um contributo significativo para melhorar as condições ur-
banísticas e ambientais da vida urbana”, subdividindo-se em 5 linhas de intervenção distintas: linha 1, 
Apoio a novas formas de mobilidade no espaço urbano; linha 2, Apoio à instalação de sistemas de 
monitorização e gestão ambiental; linha 3, Apoio à valorização urbanística e ambiental na envolvente 
de estabelecimentos de ensino; linha 4, Apoio a acções de sensibilização e educação ambiental no 
espaço urbano; linha 5, Apoio a outras acções com impacte positivo na qualidade da vida urbana 
(RCM 26/2000, 15 de Maio). 
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A componente 1, dada a sua amplitude territorial e a sua capacidade financeira27, era 

a componente do Programa que se revestia de mais atenção e expectativas positivas 

da população portuguesa em geral, de todas as pequenas e médias autarquias, cada 

uma ansiando a sua “pequena Expo” (Baptista, 2008:148), e dos meios de comuni-

cação. Esta é também a componente que no âmbito deste trabalho interessa mais 

explorar, devido ao seu modelo de gestão próprio28. Dez das dezoito intervenções 

integradas na 1ª linha de intervenção da componente 1 vieram, inclusivamente, a ser 

geridas pela empresa Parque Expo, SA29. Centremos a análise, então, no modelo de 

gestão e soluções jurídicas aqui consagradas. 

O conjunto de cidades que integrou esta componente, foi seleccionado por uma 

equipa de trabalho criada pelo ministro José Sócrates, que em conjunto com um 

grupo de técnicos da Parque Expo (Baptista, 2008:153), procurou identificar as ci-

dades que possuíam planos estratégicos ou projectos inovadores já existentes, capa-

zes de se enquadrarem na filosofia do programa que estavam a desenvolver, assim 

como, de estabelecer um paradigma que serviria de referência a outras intervenções 

a identificar e a desenvolver posteriormente pelas autarquias.  

No entanto, e tratando-se de um programa público, alguns autores chegaram mesmo 

a questionar a escolha das cidades contempladas, que, apesar de distribuídas por todo 

o território, eram cidades em franco crescimento. Se por um lado, seria nessas cida-

des que se colocariam os problemas ambientais mais prementes, por outro, “a selec-

ção efectuada deixa muito a desejar numa perspectiva de ordenamento do território 
 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

27 Considerando as cidades seleccionadas, o Programa Polis previa um investimento global orçado em 
800 milhões de euros (160 milhões de contos, na moeda antiga). A divisão do investimento era feita da 
seguinte forma: a componente 1, que concentrava o maior número de cidades, concentrava também a 
maior atenção ao nível financeiro, estando-lhe destinados 125 milhões de contos; a componente 2 dis-
pôs de 4 milhões de contos; a componente 3 dispôs de 10 milhões; e para todos os projectos que seriam 
integrados na quarta componente restavam 21 milhões de contos (Mendes, 2001:87). 
28 Refere a Resolução de Conselho de Ministros 26/2000, 15 de Maio, que “em especial a componente 
1 do Programa requer a adopção de medidas de excepção que assegurem a realização em tempo opor-
tuno das operações integradas que a integram. […] As restantes componentes do Programa (compo-
nentes 2, 3 e 4) são de dimensão e natureza mais convencionais e não se revestem de características tão 
exigentes de um ponto de vista operacional”. 
29 O caso de estudo de que nos ocuparemos em seguida insere-se, exactamente, neste conjunto de cida-
des. 
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e de equilíbrio regional” (Mendes, 2001:87). E como disse Luísa Schmidt (Luísa 

Schmidt, citada por Mendes, 2001:87), “independentemente da pertinência dos ca-

sos, perdeu-se uma boa oportunidade de, através de candidaturas, estimular todas as 

autarquias, numa lógica saudavelmente competitiva, a pensar ambientalmente as 

suas cidades e segundo os critérios definidos no Polis”. 

Tal como já foi mencionado antes, o Programa visava desenvolver um conjunto de 

intervenções consideradas exemplares em vários centros urbanos, aproveitando a ex-

periência recentemente adquirida com a Expo’98 em termos de intervenção urbana 

ao nível jurídico e institucional, em particular no que diz respeito à realização de 

parcerias entre o Governo e as câmaras municipais. Deste modo, cada cidade Polis 

seria gerida através de uma estrutura institucional efémera30 constituída por uma So-

ciedade entre o MAOT e o respectivo município, da qual cada uma das partes deteria, 

respectivamente, 60% e 40% do capital social. Cada uma destas Sociedades – mais 

tarde designadas por Sociedades Polis –, à semelhança da Parque Expo durante a 

Expo’98, beneficiava de um regime especial que integrava poderes de planeamento, 

licenciamento, expropriação e administração do domínio público do Estado nas áreas 

de intervenção “definidas e a definir” no âmbito do Programa Polis (lei nº 18/2000). 

A propósito das regras urbanísticas de planeamento e licenciamento aplicadas uni-

formemente a todo o país, de acordo com o decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro, 

a elaboração dos planos de urbanização e dos planos de pormenor compete à câmara 

municipal e deve ser acompanhada pela comissão de coordenação regional. Em se-

guida, as propostas de plano são submetidas à apreciação das entidades públicas re-

presentativas dos interesses a ponderar, acompanhadas de um parecer da comissão 

de coordenação regional. No caso das entidades ouvidas discordarem formalmente 

das soluções projectadas, o respectivo decreto-lei prevê uma fase de reuniões de con-

certação promovidas pela câmara (art.76.º, n.º5). Por fim, existiria um período de 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

30 Com duração limitada à concretização de todas as acções previstas no Plano Estratégico elaborado 
no âmbito do Programa Polis. 
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discussão pública, o qual estava estabelecido para um mínimo de 60 dias (art.77.º, 

n.º4). 

Contrariamente, o decreto-lei nº 314/2000, de 2 de Dezembro (MAOT, 2000), deter-

mina, ao abrigo da Lei n.º 18/2000, de 10 de Agosto, – que autorizou o governo a 

criar o regime especial de reordenamento urbano para as zonas de intervenção Polis 

–, que os planos de urbanização e os planos de pormenor que se revelem necessários 

ao reordenamento urbano “serão elaborados pelas sociedades gestoras responsáveis 

pela execução dos projectos” (art.3º, nº5). Nada é dito quanto à audição das entidades 

representativas dos interesses a ponderar, nem quanto a uma eventual fase de con-

certação, mesmo não estando no poder do governo suprimir deste procedimento es-

pecial a fase de concertação (Mendes, 2001:100). O regime especial de elaboração 

dos planos de reordenamento apenas menciona o seu acompanhamento por uma co-

missão técnica constituída por representantes dos Ministérios do Ambiente e do Or-

denamento do Território, que preside, do Ministro das Finanças, do Ministro do 

Equipamento Social e do Ministro da Cultura, assim como por representantes das 

câmaras municipais. Idêntica, portanto, à que foi utilizada no âmbito da Expo 98. O 

MAOT ficaria responsável por aprovar directamente os planos e projectos Polis, eli-

minando assim a aprovação dos planos pelas assembleias municipais e a ratificação 

dos mesmos pelo Conselho de Ministros. Para além disso, a proposta do Programa 

Polis não era específica quanto à existência de um período formal de discussão pú-

blica, tal como estava estabelecido na legislação em vigor. 

Em termos de licenciamento, a Resolução de Concelho de Ministros (RCM 26/2000, 

15 de Maio) previa a “dispensa dos licenciamentos” de obras, infra-estruturas e edi-

ficações, realizadas pelas sociedades no âmbito do plano de intervenção. 

Também em matéria de expropriações foi criado um regime específico a efectuar ao 

abrigo do Programa Polis, “para uma rápida disponibilização dos terrenos” e “por 

forma a garantir o respeito pelo calendário previsto” (MAOT, 2000). 

Esse regime especial, consagrado nos artigos 6.º a 9.º do decreto-lei 314/2000, reco-

nhece estas Sociedades como “entidades expropriantes”. Isto significa que qualquer 
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uma das Sociedade Polis constituídas tem poderes para, de acordo com o previsto no 

Código das Expropriações, requerer do Governo a declaração de utilidade pública 

de quaisquer imóveis e direitos constituídos sobre os mesmos que se reputem neces-

sários à prossecução do seu objecto social (art. 7.º, n.º2, al.a. dos diplomas que cria-

ram as diversas Sociedades gestoras). Todas estas expropriações são consideradas 

de utilidade pública e é-lhes atribuído carácter de urgência. Deste modo, a posse 

administrativa dos bens em causa é conferida de imediato às sociedades gestoras, em 

conformidade com o disposto no artigo 15.º, n.º 2, do Código das Expropriações 

(MAOT, 2000). 

Neste modelo de gestão, conferem-se poderes às Sociedades, em nome de “uma efi-

caz concretização dos objectivos a cumprir”, que, no fundo, se traduzem em derro-

gações a algumas regras gerais de urbanismo aprovadas pelo decreto-lei n.º 380/99 

e pelo novo Código das Expropriações. Deste modo, os municípios estariam a entre-

gar às Sociedades poderes que lhes estavam cometidos na legislação em vigor, e cada 

entidade gestora ganharia, assim, plena autonomia sobre o território que lhe seria 

cometido. 

Da perspectiva dos municípios, acabou por ser “extremamente proveitoso ter uma 

equipa qualificada dedicada em exclusivo ao acompanhamento e implementação das 

intervenções”31 (Baptista, 2008:163). No entanto, os municípios acabaram por ser 

apenas entidades beneficiárias da acção das Sociedades Polis, sob orientação do Es-

tado. É legitimo questionar, tal como outros autores fizeram, “até que ponto regimes 

de excepção apostados na eficiência técnico-administrativa, como o que se estabele-

ceu para o Polis, induzem reais ganhos de eficiência ao ignorarem o contexto social 

em que terão de operar?” (Baptista, 2008:167). Estas questões foram importantes na 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

31 De acordo com a investigação que desenvolveu, Baptista (2008) afirma que “de um modo geral, a 
gestão das intervenções levadas a cabo pela Parque Expo foi vista de forma positiva por parte dos 
municípios”. Baptista afirma ainda que a distribuição de poder (o Estado possuía 60% do capital social 
da Sociedade Polis, e o município os restantes 40%) acabou por ser, na prática, pouco importante, “já 
que ambos os accionistas viriam a estabelecer que as decisões seriam tomadas por mútuo acordo”. Deste 
modo, nas 18 cidades geridas pela Parque Expo, a Sociedade Polis e a equipa gestora do município, 
funcionavam como uma entidade única. 
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discussão do regime especial que se queria atribuir às Sociedades em Assembleia da 

República. 

Quando a proposta de lei que visava criar o regime especial aplicável às Sociedades 

Polis foi submetida para autorização legislativa à Assembleia da República, esta não 

foi bem recebida pelos partidos políticos da oposição, para quem o Programa não 

constituía mais do que “um assalto à lógica da democracia representativa, à transpa-

rência e à responsabilização política” (Baptista, 2008:158). Mas apesar disso, o 

Bloco de Esquerda (BE), partido que havia elegido dois deputados à Assembleia da 

República pela primeira vez nas eleições de Outubro de 1999, e que por isso preten-

dia aproveitar esta oportunidade do Programa Polis para se envolver mais directa-

mente na governação do país, decidiu que apoiaria a proposta do MAOT desde que 

fossem preenchidas algumas condições que viriam a alterar substancialmente os in-

tentos iniciais do ministério de gerir estas intervenções do mesmo modo que havia 

sido a Expo’98. As condições eram sete: 1) os Planos de Urbanização e Planos de 

Pormenor deveriam ser submetidos à aprovação da respectiva assembleia municipal, 

de modo a assegurar que eram mantidos os procedimentos democráticos e de auto-

nomia do governo local; 2) a aprovação dos planos deveria ser precedida de um pe-

ríodo de discussão pública de pelo menos trinta dias; 3) a gestão das intervenções 

deveria ser alargada a outras empresas, para além da Parque Expo, sendo a respectiva 

atribuição definida por concurso público; 4) os municípios deveriam manter o poder 

de licenciamento dos projectos elaborados no âmbito das intervenções Polis, em vez 

de este ser cometido integralmente às sociedades; 5) as sociedades Polis deveriam 

conduzir uma extensa campanha de informação a nível local, recorrendo a diferentes 

formas de distribuição de informação ao público em geral; 6) cada município deveria 

instituir uma Comissão Local de Acompanhamento (CLA), aberta a todos quantos 

quisessem participar, para seguir o desenvolvimento dos instrumentos de ordena-

mento do território no âmbito das intervenções Polis; 7) o MAOT deveria abrir um 

concurso público de modo que outras cidades pudessem candidatar-se livremente ao 

Programa Polis, e as candidaturas deveriam ser avaliadas por um painel indepen-

dente de peritos de diversas áreas de especialidade preocupadas com as cidades e a 

vivência no ambiente urbano (Baptista, 2008:160). 
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No fundo, as alterações que o Bloco de Esquerda propunha pretendiam assegurar 

alguma democracia no processo, protegendo algum poder e autonomia do governo 

local, assim como a informação e integração da comunidade no processo. E uma vez 

que o Partido Socialista detinha igual número de lugares que os restantes partidos 

políticos com assento parlamentar, os dois votos do Bloco de Esquerda seriam sufi-

cientes para conseguir aprovar o regime especial no parlamento, pelo que, depois de 

vários ajustes mútuos, os socialistas acabaram por aceitar as alterações propostas32. 

Quando a autorização legislativa para o governo criar o regime especial foi votada, 

em Julho de 200033, o Bloco de Esquerda optou por se abster, por entender que, ainda 

assim, alguns aspectos do Programa não coincidiam inteiramente com a sua estraté-

gica política. Todos os outros partidos da oposição votaram contra (Baptista, 

2008:161). 

A ponderação entre questões de eficiência e questões de transparência constituía as-

sim um debate profundo da natureza da democracia na implementação do Programa 

Polis. Baptista afirma que o regime especial atribuído ao Programa, apesar de obviar 

alguns dos problemas relacionados com a percepção do “país desordenado” repre-

sentava em si mesmo a essência desse “desordenamento”, congregando “um ataque 

às ineficiências do Estado, da administração pública e das autarquias e uma perspec-

tiva de indiferença face ao papel dos cidadãos e grupos de interesses, na medida em 

que não é claro como, e se, se processaria o seu envolvimento” (Baptista, 2008:157). 

E apesar de Baptista assinalar “o esforço ímpar no contexto Português que estas 

equipas do Polis desenvolveram no sentido de manter informadas as populações lo-

cais face às intervenções programadas” (Baptista, 2008:164) de forma atempada e 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

32 Este processo de negociação veio alterar as condições do Bloco de Esquerda tal como tinham sido 
propostas. Relativamente à condição número 7., a Parque Expo acabaria por ficar responsável por dez 
das dezoito cidades inicialmente avançadas pelo Programa, quer por serem as cidades cujas interven-
ções eram mais complexas ou por serem as cidades onde o envolvimento da Parque Expo estava já mais 
avançado. No entanto, tal como foi acordado nas negociações no parlamento, a gestão das restantes 
cidades foi aberta a outras empresas através de um concurso público. Relativamente à condição número 
6., esta também não foi concretizada nos termos do Bloco de Esquerda, questão que será abordada em 
seguida. 
33 Lei n.º 18/2000, de 10 de Agosto. O regime especial seria mais tarde especificado no Decreto-Lei n.º 
314/2000, de 2 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 330/2000, de 27 de Dezembro. 
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adequada, reforça que este esforço, contudo, não deve ser confundido com o envol-

vimento da população na tomada de decisão. 

Torres (et al.), que desenvolveu um estudo sobre a relação dos cidadãos vianenses 

com os poderes económico e político no Polis de Viana do Castelo, acredita que toda 

a divulgação em torno do Programa, por um lado, significava um apelo ao conheci-

mento da população, de forma a que esta, “embora de modo dirigido”, pudesse par-

ticipar nos processos de intervenção de forma positiva; por outro lado, acredita que 

esta integrava uma estratégia política que pretendia demonstrar que quem tem o po-

der de decisão, vivendo num Estado de direito democrático, estava a agir “de forma 

transparente e aberta a críticas e até a novas propostas ou alternativas”. Segundo 

Torres (et al., 2004:100-101), o discurso político centrado no apelo à participação 

pública, muitas vezes, traduz o modo como conceitos, tais como, “opinião pública 

amadurecida” e “envolvimento da comunidade”, “são utilizados e apropriados pelo 

poder político para legitimar as suas próprias opções, tomadas de forma unilateral”, 

e evidenciam uma estratégia política de “escamotear os entraves à participação e a 

escassez de recursos detidos pelos cidadãos para poder ver concretizadas as suas 

vontades”. 

A estratégia do Polis era, essencialmente, “um incentivo à apropriação e vivência 

pela população dos novos espaços públicos e de lazer criados pelo Programa em cada 

cidade”34, diferente, portanto, do tipo de participação no qual as entidades responsá-

veis estão dispostas a partilhar o processo de definição das soluções com os cidadãos 

em geral. E embora este tipo de envolvimento participativo estivesse formalizado – 

através das CLA, das sessões públicas, e das reuniões individuais com representantes 

de interesses locais, – Baptista afirma, com base numa investigação desenvolvida 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

34 A frase «Uma nova forma de viver as cidades» passou a ser o slogan associado ao Programa Polis, 
perspectivada no sentido de fomentar a participação e empenhamento da população na concretização 
de uma nova forma de vivenciar os novos espaços públicos e de lazer criados pelo Programa em cada 
cidade. Refira-se que, durante a Expo 98, a estratégia de comunicação assentou sobretudo na venda de 
um evento que se queria festivo. Embora a lógica de marketing tenha sido aligeirada e adaptada para o 
contexto das intervenções Polis, a matriz de base manteve-se a mesma: «vender» uma nova forma de 
vivência dos espaços urbanos (Baptista, 2008:164). 
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sobre a implementação do Programa em dez das dezoito cidades inicialmente selec-

cionadas, que este tipo de envolvimento participativo dificilmente encontrou expres-

são prática efectiva em todo o processo (Baptista, 2008: 164). 

Segundo a investigação de Baptista, dos três mecanismos de participação instituídos 

pelo Polis apenas as reuniões com representantes de interesses locais chegaram mais 

próximas de uma interacção de cooperação e deliberação sobre as intervenções Polis. 

Estas reuniões eram uma forma selectiva de inclusão de grupos específicos a quem 

as equipas Polis reconheciam a legitimidade de participar, e a quem era dada a opor-

tunidade de expressar directamente aos projectistas ou à equipa local do Polis preo-

cupações e necessidades em função da intervenção prevista. A dinâmica destas reu-

niões era semelhante à que se pretendia fomentar com as CLA, mas estas últimas não 

gozavam, geralmente, de um contexto de discussão tão controlado. 

Relativamente à criação das CLA, a sexta condição imposta pelo Bloco de Esquerda, 

esta ficou estabelecida apenas como um compromisso político assumido pelo 

MAOT e não ficou vertido na legislação que viria a ser produzida especificamente 

para o Programa Polis35. Deste modo, algumas cidades encararam as CLA como fó-

runs alargados, outras reactivaram os Gabinetes de Cidade criados durante o 

PROSIURB36, e outras ainda viram as CLA como uma mera formalidade a cumprir 

no âmbito do Programa e à qual não viria a ser dada muita relevância (Baptista, 

2008:166). 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

35 Divergia, no entanto, das directrizes propostas pelo Bloco de Esquerda. Este propôs que o acesso às 
CLA fosse aberto a todos quantos quisessem participar e seguir o desenvolvimento dos instrumentos 
de ordenamento do território no âmbito das intervenções Polis. No entanto, de acordo com as directivas 
do MAOT os membros eram convidados directamente pela câmara municipal a formar parte integrante 
(Baptista, 2008:165). 
36 O PROSIURB – Programa de Consolidação do Sistema Nacional Urbano e Apoio à Execução dos 
Planos Directores Municipais – foi uma iniciativa governamental para o período de 1994-1999 que, 
tal como o nome indica, tinha em vista ajudar os centros urbanos na adopção de uma visão estratégica 
do seu território de jurisdição na elaboração dos Planos Directores Municipais. Embora não tenha tido 
muita expressão, o PROSIURB introduziu a primeira experiência nacional de planeamento participa-
tivo com a criação dos Gabinetes de Cidade. Estes funcionariam como locus de negociação e acção 
coordenada entre os agentes locais para assegurar a implementação bem-sucedida do PDM. Alguns 
Gabinetes de cidade permaneceram ativos ao longo dos anos e passaram a servir a função da Comis-
são Local de Acompanhamento no Programa Polis. 
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Deste modo, cada CLA variava em número e em representatividade dos grupos lo-

cais. Em certos casos, integrava essencialmente personalidades notáveis da cidade, 

como presidentes de junta de freguesia ou das forças de segurança (bombeiros ou 

polícia), enquanto noutras cidades foram convidados representantes dos mais diver-

sos tipos de associações locais (desde instituições religiosas, culturais, económicas, 

profissionais, de apoio social ou de defesa do ambiente). Na maior parte das vezes, 

no entanto, a composição da CLA não acautelou a capacidade dos participantes para 

contribuir efectivamente para o delinear de soluções dos planos e projectos37 (Bap-

tista, 2008:166). 

Como consequência, as CLA reuniam esporadicamente e raramente eram mantidas 

actas dessas reuniões, pois, raramente eram tomadas decisões das quais deveria ser 

mantido um registo (Baptista, 2008:167). Esta situação podia dever-se tanto à falta 

de comunicação das Sociedades, como a essa falta de capacidade generalizada. A 

Comissão Local de Acompanhamento era referida nos regulamentos do Programa 

como um mecanismo importante de legitimação das acções do Polis, cujo objectivo 

seria o de funcionar como um fórum de discussão entre representantes de interesses 

locais e as Sociedades Polis. No entanto, devido à falta de definição legislativa, o 

papel que deviam cumprir permaneceu vago (Baptista, 2009:258). Ao conjunto, não 

ajudava o facto de, com o decorrer do tempo, as CLA sentissem que não estavam a 

ser levadas a sério38. 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

37 “A capacidade de um participante contribuir efectivamente para a tomada de decisão depende dos 
recursos de que o mesmo dispõe, quer em termos de tempo, conhecimentos e recursos financeiros, 
quer em termos de capacidade de expressão e trabalho em equipa. Estas características não podem ser 
consideradas preexistentes num processo de planeamento, porque, de facto, raramente o são, ou são-
no em graus diferenciados, dependendo do grupo de interesse.” (Baptista, 2008:166). Aliás, não será 
pelo simples facto de lhes ser permitido participar que os grupos de interesse o farão espontaneamente 
e de forma efectiva, a menos que algo de muito importante esteja em jogo para o seu grupo. Mancur 
Olson (1971), numa leitura económica da participação dos indivíduos em acções de interesse colec-
tivo, argumenta que, a menos que haja incentivos concretos ao seu envolvimento, os custos individu-
ais de participação são geralmente superiores aos benefícios retirados dessa participação, pelo que é 
compreensível que os cidadãos não se sintam geralmente motivados a participar apenas porque tal 
lhes é permitido ou solicitado (Olson, 1971). 
38 Por exemplo, a informação sobre as propostas de plano não era providenciada com antecedência aos 
membros da CLA, de modo a possibilitar-lhes uma análise mais atenta das propostas antes das reuniões 
(Baptista, 2008:166). 
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De um modo semelhante, com base numa pesquisa minuciosa, Baptista afirma que 

as sessões públicas, geralmente, acabavam por se reduzir à transmissão unidireccio-

nal das soluções propostas para a cidade, da Sociedades Polis para a população (Bap-

tista, 2008:165). Esta dinâmica devia-se principalmente à natureza generalista e in-

formativa das sessões, assim como, às intervenções das pessoas presentes, na maior 

parte das vezes, em defesa de interesses muito específicos39. 

Segundo Baptista (2008), os próprios cronogramas das intervenções Polis evidenci-

avam a simplicidade com que se perspectivava a interacção com a sociedade civil. 

Para além de estabelecerem prazos altamente ambiciosos de elaboração, aprovação 

e implementação dos projectos, a parte mais considerável do calendário estava dedi-

cada à fase de obra40 (Baptista, 2008:163). O regime especial do Programa coadu-

nava, assim, uma atitude voluntarista em contrariar as dificuldades colocadas pelo 

sistema de ordenamento do território português em vigor, uma visão condescendente 

da capacidade e autonomia municipal em termos de gestão do território, e uma visão 

simplista dos “conflitos inerentes aos processos de planeamento e governança ur-

bana, em parte responsáveis pelos longos prazos de elaboração e aprovação dos pla-

nos de ordenamento do território” (Baptista, 2008:163-164) 41. 

Para o MAOT, este modus operandi justificava-se pela importância demonstrativa 

e paradigmática que as intervenções de requalificação urbana desenvolvidas teriam 

para o resto do país, contrariando a desvirtuação progressiva dos centros históricos 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

39 Baptista salienta, contudo, que estas sessões geralmente contavam com a presença de mais de uma 
centena de pessoas, demonstrando assim o interesse que as populações locais tinham em conhecer as 
intervenções Polis (Baptista, 2008:165). 
40 Tendo em conta que em média, um Plano de Pormenor demoraria, em média, quatro anos a ser 
elaborado e aprovado, a perspectiva temporal das Sociedades Polis era altamente ambiciosa. Segundo 
o Plano Estratégico da intervenção em Viana do Castelo, por exemplo, os três Planos de Pormenor 
seriam elaborados e aprovados entre Julho de 2000 e Abril de 2001 (MAOT e CMVC, 2000:44).  
41 Baptista afirma inclusivamente que o modo como o Programa foi delineado pelo governo central 
acabou por “menorizar a intervenção e contestação que crescentemente se fazem sentir em Portugal por 
parte da sociedade civil quando confrontada com a «inevitabilidade» da acção pública do Estado” (Bap-
tista, 2008:175). 
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tradicionais e reforçando a identidade e a competitividade das cidades portuguesas 

(MAOT e CMVC, 2000).  

O próximo capítulo examina a implementação do Programa Polis em Viana do Cas-

telo à luz das questões que foram sendo enunciadas. 
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3.  

VIANAPOLIS: O CASO DO PRÉDIO COUTINHO 

Sobre a justificação e origem do Programa Polis, lê-se na resolução do Conselho de 

Ministros n.º26/2000, de 15 de Maio, que deu início formal ao Programa a nível 

nacional, que este procurava responder a um problema que tem assumido um prota-

gonismo crescente na nossa sociedade na medida em que se reflecte directamente no 

nível da qualidade de vida dos cidadãos – a qualidade do ambiente urbano. 

Com efeito, os desígnios atribuídos ao Polis são claros: com base no efeito de de-

monstração de correcção de erros urbanísticos, e no sentido de criar uma dinâmica 

com efeitos multiplicadores, o Programa pretendia promover operações integradas 

de requalificação urbana e de melhoria ambiental de espaços emblemáticos, no sen-

tido de reforçar a identidade das cidades seleccionadas, aumentar a sua competitivi-

dade, resolver problemas ambientais e fortalecer e clarificar o seu papel no sistema 

urbano nacional. 

Uma vertente importante do Programa Polis visa explicitamente, portanto, o embe-

lezamento urbano, inerente à sua designada vocação demonstrativa e pedagógica 

(Nunes Correia42, entrevista por Dias; Milheiro, 2003). Efectivamente, quando se 

fala da qualidade de vida dos cidadãos e da qualidade do ambiente urbano, a impor-

tância do embelezamento urbano não deve ser menosprezada. Mas em que termos?  

Como alguns autores têm vindo a ressaltar, actualmente “existe um elo perigosa-

mente mecânico entre o desenvolvimento urbano e o uso de criações artísticas e ar-

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

42 A 18 de Novembro de 1999, Nunes Correia foi nomeado líder do grupo de trabalho designado pelo 
MAOT para elaborar o Programa Polis. A 15 de Maio de 2000, o Programa Polis foi aprovado em 
Conselho de Ministros e Nunes Correia foi escolhido para coordenador nacional. 
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quitetónicas para embelezar e restaurar cidades” (Moulaert, Demuynck e Nuss-

baumer, 2004). E a progressiva desregulação deste sistema ideológico, em conjuga-

ção com um comportamento político orientado para o mercado, levou à vulgarização 

gradual do um tipo de actuação urbanístico-estratégica, que em Portugal foi prota-

gonizada pela Expo 98 e o Programa Polis, e que considera objectivo concretos a 

curto prazo e com meios financeiros garantidos, acima do planeamento corrente. 

É neste tom que durante meses seguidos após o início do Programa Polis, os jornais 

noticiaram um conjunto de casos de edifícios relativamente recentes – edificados 

entre as décadas de 1960/70 –, espalhados por todo o país, que estavam acusados de 

“atentado urbanístico” e considerados para demolição. Entre eles, e citando apenas 

alguns dos casos mais mediáticos, estão o Prédio Coutinho em Viana do Castelo, o 

Prédio da Caixa em Viseu, o Hotel do Parque em Vila Real, as torres de Ofir, etc. 

Afirma Álvaro Domingues que, nas mãos da acção política, “o urbanismo tornou-se 

um dispositivo de produção de discursos, regulamentos e acções as mais delirantes” 

(Domingues, in Público, 21.02.2018). Assim parece evidenciar esta ameaça às tor-

res do país, um fenómeno paranóico dotado de aparentes boas razões como o equilí-

brio ambiental e o interesse público que lhe está sempre inerente.  

O próximo capítulo centra-se na análise do conflito gerado em torno da tentativa de 

demolição do Prédio Coutinho em Viana do Castelo pela Sociedade gestora Viana-

Polis. 

O Prédio Coutinho, nome pelo qual o Edifício Jardim é localmente conhecido em 

referência ao seu construtor, o Fernando Coutinho, é um edifício de 14 andares cons-

truído na marginal rio do centro histórico da cidade, que está desde 2000 sob ameaça 

de demolição. Actualmente, a empresa pública de Viana é das únicas que ainda está 

em funcionamento, e desde 2008 que tem como único objectivo a expropriação e 
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demolição do Edifício Jardim e posterior construção do novo Mercado Municipal e 

espaços públicos envolventes43. 

O próximo capítulo tem um alcance temporal que vai desde a descrição histórica dos 

eventos relacionados com o processo de licenciamento e construção do Prédio Cou-

tinho, finalizada em 1976, até ao desenvolvimento e aprovação do Plano de Porme-

nor do Centro Histórico, que definiu as bases legais para a demolição do Edifício 

Jardim, e consequentes confrontações entre os moradores do Prédio Coutinho e a 

sociedade VianaPolis.  

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

43 Segundo o cronograma de intervenções da Sociedade gestora, todos os projectos seriam acabados até 
Dezembro de 2003. No entanto, contra todas das expectativas, a tentativa de demolição do Prédio Cou-
tinho prolongou-se até hoje numa série de providências cautelares interpostas pelos moradores. 
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4 Prédio Coutinho 



 
 
 
 

VIANAPOLIS: O CASO DO PRÉDIO COUTINHO 

 

 
54 

3.1. 

O PRÉDIO COUTINHO DURANTE OS ANOS DA REVOLUÇÃO DE 
25 DE ABRIL 

Suspeita-se que a configuração actual do prédio Coutinho, cujo em projecto inicial 

previa apenas seis pisos, terá sido resultado de uma “límpida troca de favores” entre 

o proprietário do lote, Fernando Coutinho, e a câmara municipal (Agostinho Correia, 

depoimento recolhido no âmbito da dissertação44). Esta terá oferecido ao Sr. Couti-

nho o direito de duplicar o número de apartamentos que a licença de construção ori-

ginal lhe permitia construir, a troca de dinheiro que usou para comprar as instalações 

que ainda hoje ocupa, no palacete dos Távora. 

Segundo as condições de venda em hasta pública (CMVC, 1972), a capacidade cons-

trutiva atribuída à parcela onde viria a ser construído o Edifício Jardim permitia a 

edificação de dois volumes com alturas máximas acima do solo de oito pisos e seis 

pisos, respectivamente, junto à avenida de Luís de Camões e junto à praça Frei Gon-

çalo Velho (apêndice 1 e 2). Portanto, a configuração actual do Edifício Coutinho, 

uma torre de catorze pisos e um segundo edifício de cinco pisos, não está de acordo 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

44 Agostinho Correia mudou-se para o 5º piso do Prédio Coutinho entre 1976 e 1977, quando teria 
apenas 7 ou 8 anos. “Andava na escola primária, e um dia o meu pai disse-me que íamos dormir na casa 
nova. [...] O meu pai era empresário estabelecido por conta própria no ramo dos Artigos Regionais e 
Bordados, e as suas poupanças pessoais permitiram-lhe comprar o apartamento, a pronto, por 
1100.000$. A título de curiosidade, o meu pai andava na altura interessado numa moradia no valor de 
850.000$. Depois de visitar o Edifício Jardim não resistiu às vistas, decidiu-se pela compra do aparta-
mento. [...] A mudança de casa implicou novos equipamentos, decoração nova, mudança de hábitos 
assim como fazer novos amigos na vizinhança. [...] Recordo-me que no início tinha pesadelos durante 
a noite porque os andares eram todos iguais e sonhava que estava perdido num labirinto e que o elevador 
nunca se dirigia para o andar pretendido. [...] A ida para o Coutinho coincidiu com uma altura da minha 
vida em que comecei a ter maior percepção da realidade em que estava inserido e, portanto, foi uma 
mudança radical na minha vida em variados aspectos. Os meus amigos passaram a ser vizinhos mora-
dores no edifício e nas redondezas. O jardim público foi um espaço conquistado aos poucos porque 
alguns meninos problemáticos da Rua dos Caleiros e da Rua da Videira [apêndice 2] estavam sempre 
a arranjar confusão e a meterem-se com os novos intrusos. Este era o local de eleição para andar de 
bicicleta, jogar ao espeto e jogar futebol. Nas traseiras, os passeios junto ao Edifício serviam de pista 
de skate e as tampas de saneamento serviam para jogar ao pião. Por vezes o divertimento passava por 
atirar uns sacos de água dos andares”. 
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com os termos do leilão de terras públicas em que foi vendido em 1972 (imagem 5 e 

6). 

Foi precisamente esta incoerência que levantou suspeitas sobre a ilegalidade do pro-

cesso de licenciamento.  

De acordo com o relatório de um inquérito realizado pela Comissão Administrativa 

provisória que tomou posse após o golpe militar de 25 de Abril de 1974, a adminis-

tração municipal alterou os termos de construção relativos ao terreno, constantes no 

Plano de Urbanização de 1972, para permitir a construção do Prédio Coutinho. A 

emenda do Plano, no entanto, não foi submetida a aprovação do governo central, 

conforme exigido por lei. Deste modo, a autorização de construção do Prédio Cou-

tinho assentou unicamente numa licença camarária (Comissão Administrativa, 1975, 

citado por Baptista, 2009:248). 

Por considerar que a administração municipal ultrapassou as suas competências le-

gais, e que a finalização da construção do Edifício consistiria na “consumação do 

maior atentado à harmonia e estética” da cidade, a Comissão Administrativa solici-

tou financiamento do governo central, em 1975, para a sua demolição (Defensor 

Moura, in Aurora do Lima, 04.08.2000). Eram necessários cerca de 70 mil contos 

para demolir o “tão malquisto edifício” (Defensor Moura, in Alto Minho, 20.04.01), 

verba que o governo – na altura envolto na grande instabilidade governativa local e 

nacional favorecida pela revolução, e por se encontrar “confrontado com a resolução 

de múltiplas e urgentes carências herdadas do regime anterior” (Defensor Moura, in 

Alto Minho, 20.04.01) – não podia disponibilizar. Assim, a construção do Prédio 

Coutinho foi concluída nesse mesmo ano.  

Paradoxalmente, as incoerências à volta do processo de licenciamento do Prédio es-

tão directamente relacionadas com o contexto temporal em que se inserem. A falha 

de instrumentos de gestão urbanística que sucedeu a revolução de 25 de Abril, em 

1974 e princípios de 1975, abriu oportunidade a que irregularidades urbanísticas do 

género ocorressem por todo o país. No caso do Prédio Coutinho, a irregularidade 
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face ao Plano de Urbanização de 1972 foi denunciada várias vezes entre 1973 e 1975, 

por diversas entidades. 

No pedido de licenciamento da obra, submetido para aprovação da câmara municipal 

a 30 de Janeiro de 1973, o projecto constava já com 13 pisos. Antes de o pedido de 

licenciamento da obra ter sido aprovado – a 13 de Abril de 1973 –, a irregularidade 

do projecto já tinha sido detectada pelo chefe da Repartição de Obras da Câmara, 

engenheiro Bacelar, “que a registou no processo respectivo, em 5 de Fevereiro de 

1973” (Euclides Rios45, in Alto Minho, 04.06.01), afirmando em despacho que “o 

estudo apresentado altera o aprovado para o local e as condições em hasta pública” 

(VianaPolis, 2006:4).  

Nesse mesmo dia, a câmara municipal de Viana pede parecer à Comissão Municipal 

de Arte e Arqueologia que, “no próprio dia, dá parecer favorável e elogioso” (Mas-

carenhas, 2007:1). “A nova implantação apresentada”, refere o parecer, “beneficia 

todo o conjunto arquitectónico. [...] Quanto às alterações, elas foram sugeridas pela 

própria Câmara, tendo em vista o enriquecimento e a articulação de toda aquela zona. 

Neste contexto, a Comissão aceita a nova implantação como elemento valorativo 

precisamente da composição da praça e de toda a zona circundante” (CMCV:1973). 

Sobre a altura do edifício, afirma a Comissão: “Quanto ao número de pisos voltados 

para a Avenida Marginal, a Comissão não vê inconveniente: primeiro) observada a 

panorâmica da cidade de qualquer ponto da margem sul do rio, a mesma só fica 

beneficiada; segundo) o volume do edifício, naquela zona, equilibra todos os volu-

mes e planos da cidade; terceiro) a silhueta do edifício não se projecta como elmento 

vertical (torre), mas como uma massa horizontal com características de monumenta-

lidade como centro de toda a urbanização existente” (CMCV, 1973). 

 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

45 Assessor da presidência da Câmara Municipal de Viana. 
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5 - Construção do Prédio Coutinho, perspectiva do rio 
Lima. 
 
6 - Construção do Prédio Coutinho, perspectiva do 
largo das Almas. 
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A Comissão de Arte e Arqueologia chega a sugerir, inclusivamente, que no alçado 

poente, “em função das cérceas dos edifícios envolventes, resultariam melhor três 

pisos em vez do projectado (um)” (CMCV, 1973). Deste modo, mais tarde, foram 

submetidas alterações ao projecto inicial, permitindo-se o aumento de pisos no bloco 

mais baixo e, posteriormente, a possibilidade de as águas furtadas do bloco mais alto 

poderem ser utilizadas para a instalação de mais duas habitações – chegando-se à 

configuração actual do Prédio, um volume de 14 pisos e um segundo volume de 5 

pisos (Comissão Administrativa, 1975, citado por VianaPolis, 2006:4). 

A 30 de Agosto do mesmo ano, a Direcção Distrital de Urbanização oficiou a Câmara 

Municipal recordando que não poderiam ser efectuadas “pelos municípios quaisquer 

alterações [ao Plano de Urbanização] sem prévia aprovação do Ministro das Obras 

Públicas”, e solicitando esclarecimento urgente sobre as notícias que a imprensa lo-

cal dava, de aprovação do edifício em desacordo com o referido plano (Ministério 

das Obras Públicas, 1973a.). Perante a falta de resposta da autarquia, em Outubro do 

mesmo ano, esta direcção insiste e pede justificações ao primeiro ofício, não obtendo 

novamente resposta (Ministério das Obras Públicas, 1973b.). 

Meses depois, a 14 Março de 1974, o departamento que no Ministério da Educação 

e Cultura tutelava as zonas arqueológicas, como o centro histórico de Viana, enviou 

um ofício à Câmara Municipal sobre o licenciamento sem autorização superior de 

um edifício de 14 andares no terreno do antigo mercado, e intimou a Câmara a de-

terminar a “suspensão imediata das obras” (VianaPolis, 2006:3). Dias depois, a 25 

de Março, o então autarca do município, Reis Faria, envia resposta ao ofício afir-

mando: “o anteprojecto do bloco habitacional foi aprovado antes da entrada em vigor 

da portaria publicada que fixou a zona arqueológica de Viana do Castelo. Nestas 

circunstâncias, concedeu esta câmara municipal a licença” (RTPplay, 20.07.19). 

A finalização da construção do edifício, em 1975, foi, por isso, um assunto muito 

controverso na altura. E tendo sido favorecida pelo contexto de revolução e grandes 

transformações sociais, a oposição ao Edifício não podia deixar de ser também soci-

almente motivada. Agostinho Correia sugere que a intenção de parar a construção 

do Edifício refletiu também as lutas de classes que se materializaram após o golpe 
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militar de esquerda, pois, a aparência modernista do Prédio Coutinho levava as pes-

soas a presumir que os seus moradores, devido ao seu estatuto socioeconómico apa-

rentemente elevado, seriam fascistas contra os ideais esquerdistas da revolução 

(Agostinho Correia, depoimento recolhido no âmbito da dissertação). E esta aversão 

sentida pela população em relação aos moradores ajudou a acentuar e sedimentar o 

sentimento de antagonismo em relação ao Edifício.  

Durante os anos 60-70, muitas das pequenas ou médias cidades portuguesas acaba-

ram por se apropriar deste modelo de edifício, “todas ansiando por ter pelo menos 

um exemplar, espécie de garantia psico-urbanística de que estavam na via do pro-

gresso imparável” (Fernandes, 2001:78)46. Não sendo exceção, foi também anseio 

íntimo da Câmara Municipal de Viana que se fizesse um prédio alto. Como tal, o 

Edifício Jardim configura orgulhosamente em muitos postais antigos da cidade (ima-

gens 7 e 8). 

Mas, entretanto, os valores culturais e urbanos foram-se alterando. Muitas destas 

torres, espalhadas pelo território português, tornaram-se um problema; permanece-

ram isoladas, sem uma eventual contextualização urbanística47. 

Da mesma forma, o Prédio Coutinho, permanece até hoje o único da sua espécie, 

moderno, isolado, vertical, representando, tal como os edifícios do centro antigo que 

o antecederam, uma concepção de cidade num tempo exacto, um contexto cultural. 

  

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

46 Em parte, a construção em altura e aparência maciça do Prédio Coutinho também foi acolhida posi-
tivamente pela população de Viana, representado um sinal de progresso de mentalidade, e de desenvol-
vimento económico da cidade, em voga com os valores urbanísticos da altura. 
47 Alguns dos casos mais mediatizados, para além do Prédio Coutinho em Viana, foram o Prédio da 
Caixa em Viseu, as torres de Ofir, o Hotel do Parque em Vila Real, etc. 
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8 Postal antigo. 

7 Postal antigo. 



 
 

 
 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM PORTUGAL: O PROGRAMA POLIS E O CASO DO PRÉDIO COUTINHO 
(2000-2019) 

 

 
 

61 

3.2. 

AS AMEAÇAS DE DEMOLIÇÃO AO PRÉDIO COUTINHO 

Após a revolução de 25 de Abril, não havia sido concluída a construção do Prédio 

Coutinho e a Comissão Administrativa da câmara municipal solicitava já ao ministro 

da Administração Interna 70 mil contos para demolir aquele que considerava “o 

maior atentado à harmonia e estética da cidade” (VianaPolis, 2006:4). Esta verba não 

foi concedida pelo Governo, como foi dito anteriormente. 

Passados os anos conturbados da revolução, a questão do Prédio Coutinho ressurge 

em 1990. De acordo com uma edição do Diário de Notícias (Diário de Notícias, 

23.03.1990, citado por Baptista, 2009:251), o então presidente da câmara, Branco de 

Morais, anunciou publicamente a sua intenção de pedir financiamento comunitário 

para demolir os sete pisos superiores do Prédio, até ao sexto andar. Não existe ne-

nhum registo oficial de que o presidente da câmara tenha de facto submetido um 

pedido de financiamento à União Europeia, e segundo uma entrevista conduzida por 

Baptista a um dos moradores (2009:251), existem cartas assinadas pelo Presidente 

onde ele afirma que esta foi apenas uma ideia isolada que nunca foi assunto de dis-

cussão em reuniões municipais e que nunca fez parte do seu programa eleitoral.  

Em 1999, a questão do Prédio Coutinho volta a ganhar novo enfoque a propósito do 

"Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio à Execução dos 

Planos Directores Municipais" (PROSIURB). A fim de promover uma nova estraté-

gia de desenvolvimento urbano, o Município aprovou o Plano de Urbanização de 

1999 (Conselho de Ministros, 1999), no qual duas diretrizes específicas são relevan-

tes para entender a natureza simbólica da demolição do Edifício Jardim. Uma das 

diretrizes estabelece que os novos edifícios multifamiliares a serem construídos “não 

deverão ultrapassar uma altura correspondente a quatro pisos”, de modo a preservar-

se o horizonte dominante da cidade (art.17º, RCM 92/99, 13 de Agosto). A segunda 

diretriz estabelece que os projetos urbanos dentro do centro histórico só poderão ser 

autorizados se se mostrarem adequados em termos de “localização, aparência ou pro-
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porções, a uma correcta integração com o meio ambiente em que se vão inserir, com-

patibilizando os valores de ordem cultural e tradicional da região” (art.6º, RCM 

92/99, 13 de Agosto).  

Não sendo pelo mimetismo acrítico que se preserva o reconhecido valor histórico ou 

que se garante a harmonia da imagem urbana, estas duas diretrizes defendem um tipo 

de desenvolvimento urbano que se contrapõe profundamente à altura e ao desenho 

modernista do Edifício Jardim. 

Mais recentemente, o grande impulsionador da demolição foi o ex-presidente da au-

tarquia, Defensor de Oliveira Moura, que através da incorporação da cidade na ini-

ciativa governamental do Programa Polis, em 2000, obteria as ajudas financeiras e 

políticas necessárias para o efeito. 

Desta vez, a autarquia propunha a demolição do Prédio Coutinho com o objectivo 

de se repor naquela parcela, onde outrora existira o primitivo Mercado Municipal de 

Viana do Castelo, este “equipamento fundamental na vitalidade da zona” (VianaPo-

lis, 2006:6).  
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3.3. 

A INCLUSÃO NO PROGRAMA POLIS, UMA RETROSPECTIVA 
DO CONFLITO 

3.3.1.  

O SAUDOSISMO DO MERCADO 

Em 1887, o jornal Aurora do Lima revela que já se encontrava concluído o projecto 

para o primeiro Mercado Municipal de Viana do Castelo, tão necessário a toda a 

população, uma vez que o espaço destinado às actividades mercantis, naquela altura, 

não preenchia as condições de higiene e segurança necessárias.  

“Está já concluído o projecto do novo mercado que a Câmara Municipal 

mandou elaborar, a fim de dotar esta cidade com um mercado que possa 

preencher sensível falta, cuja satisfação é muito reclamada por todos os ha-

bitantes desta terra. É simplesmente vergonhoso que Viana ainda não possa 

contar nos seus melhoramentos materiais um mercado onde se faça a venda 

de géneros sem incómodo e embaraços a que é obrigado o vendedor e com-

prador. O local onde actualmente se estabelece o mercado diário é comple-

tamente desabrigado, exposto ao rigor do tempo, e daqui resulta um grande 

inconveniente e um importante prejuízo de géneros” (Aurora do Lima, 

30.12.1887, citado por Viana, 2007:130). 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, por decreto de 29 de Maio de 1890, ex-

propria, assim, o Mirante e o dormitório do Convento de S. Bento48, correspondentes 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

48 Mosteiro feminino da Ordem Beneditina, de origem quinhentista, o Convento de S. Bento duraria até 
aos últimos anos do século XIX, mais precisamente 1889, ano da morte da última religiosa. O edifício 
do Convento de S. Bento destacava-se na imagem do conjunto urbano da frente ribeirinha de Viana, 
funcionando como uma referência marcante na sua estrutura e organização. No entanto, devido ao es-
tado de ruína do Convento “em circunstâncias de não poder aproveitar-se como edifício”, em 1891, a 
Câmara solicita “que tal edifício e cerca anexa seja divido em lotes para ser vendido para edificações 
particulares” (Viana, 2007:130-131). 
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ao Terreiro, para a construção do edifício do Mercado – na mesma parcela onde, 

muitos anos mais tarde, viria a estar construído o Prédio Coutinho (Viana, 2007:129-

130). 

O emblemático edifício oitocentista, a que deram o nome de Mercado dos “Tor-

reões”, esteve em pleno funcionamento durante 73 anos, entre 1892 e 1965, e marcou 

por ser um dos primeiros esforços de reunião e comércio no centro histórico (imagem 

9). Não foi possível apurar em concreto que razões levaram à demolição deste Edi-

fício. Carvalho (2005:32) afirma que, a partir de meados do século passado, o Mer-

cado terá começado a suscitar sérias reservas quanto à sua adequação funcional e 

estética. Da mesma maneira, o depoimento de alguns habitantes leva a crer ter-se 

tratado de uma obra de modernização da cidade. 

O raciocínio e a estratégia urbanística são pouco claros. No entanto, certamente 

“dentro de uma lógica que a história pode explicar”49, (Mascarenhas, 2007:5), em 

1961, a câmara municipal iniciou negociações com a Santa Casa da Misericórdia 

para a aquisição de alguns terrenos adjacentes que esta possuía a Norte do Largo das 

Almas (apêndice2), onde se pretendia construir um novo edifício para o Mercado 

Municipal (imagens 10 e 11) (Carvalho, 2005: 32). 

Depois de 1965, data em que o novo edifício do mercado entrou em funcionamento, 

usou-se o lote desocupado do antigo Mercado Municipal para promover mostras e 

vendas de artesanato com alguma regularidade até 1972, ano em que a câmara ven-

deu a respectiva parcela em hasta pública a dois investidores50. Pouco tempo mais 

tarde, em Janeiro de 1973, iniciava-se o processo de licenciamento do infame Prédio 

  
 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

49 Talvez a câmara municipal tenha entendido ser “preferível demolir um mercado que já não fazia 
sentido (no seu entendimento)”, disponibilizando aquela zona para usos futuros que viessem “a com-
pensar com vantagem a retirada do mercado municipal” (Mascarenhas, 2007:5), talvez um espécime 
como o Prédio Coutinho, um “edifício com monumentalidade”, “objecto de apreciação” desde o jardim 
público, e que oferecesse uma área comercial mais moderna. 
50 No mesmo ano, Fernando Coutinho, que mais tarde se tornou o único proprietário do lote, mandou 
começar a demolição do velho edifício do Mercado, já com intenções de, no seu lugar, mandar construir 
o controverso Edifício Jardim (VianaPolis, 2006). 
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Coutinho. 

Paralelamente, algumas das decisões arquitectónicas tomadas na construção do novo 

edifício do Mercado – entre elas, o uso do tijolo vazado – provocavam críticas dos 

seus utilizadores, que sentiam que o edifício não oferecia a comodidade que devia 

ser exigida deste equipamento (Carvalho, 2005:144)51. 

Sob este pretexto – embora englobando uma estratégia urbanística muito mais abran-

gente –, em finais de 2002, a VianaPolis realoca as funções do mercado municipal 

em instalações provisórias, num edifício fora do centro histórico, que foi recuperado 

e remodelado conforme as necessidades, “estimando-se em cerca de dois anos e meio 

o tempo durante o qual iria funcionar naquele edifício o mercado municipal” 

(CMVC, 2002). 

O Mercado moderno permaneceria em actividade durante 38 anos, e acabaria, assim, 

sob intenções políticas discutíveis, por começar a ser demolido a partir dos primeiros 

dias de 2003. No espaço que ficou desocupado, seguiu-se a empreitada de construção 

de um conjunto habitacional, denominado Conjunto Edificado do Largo das Almas 

(imagens 12 e 13), que realojaria os moradores do Prédio Coutinho assim que este 

fosse igualmente demolido, a propósito da construção do novo Mercado Municipal 

(imagens 14 e 15). 

A Sociedade VianaPolis “tem justificado esta atitude governamental, de teor urba-

nístico, defendendo a necessidade de integração de todo o conjunto arquitectónico aí 

edificado, numa escala global de respeito pelas cérceas e volumetrias dominantes” 

no centro antigo (Fernandes, 2001:77). O Plano de Pormenor do Centro Histórico, 

por sua vez, especifica que “Viana do Castelo tem condições de riqueza histórica, 

patrimonial e de integração que poderão justificar a sua inclusão na lista das cidades   

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

51 Segundo o depoimento prestado por Agostinho Correia, “as pessoas queixavam-se do frio, […] mas 
o mercado encontrava-se em boas condições de funcionamento, […] precisava, talvez, de ser adaptado”. 
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Património Mundial da UNESCO” (Mascarenhas, 2007:3), mas que tal facto é ini-

maginável enquanto persistir a existência do Edifício Jardim.  

Esta é “a face petulante do voluntarismo” (Mascarenhas, 2007: III). É a face “narci-

sística” da valorização do património cultural (Choay, 1992:212). 

Promove-se a demolição do Prédio Coutinho, “com o óbvio esclarecimento público 

sobre as vantagens de equilíbrio ambiental obtido com a redução «democrática» da 

volumetria do edifício, e com as respectivas compensações monetárias aos desaloja-

dos (que aceitariam com entusiasmo e consciência o estarem a participar num pro-

cesso de correcção planeada e atempada dos erros cometidos em décadas obscuras e 

a esquecer)” (Fernandes, 2001:77); constrói-se um novo Mercado Municipal “para 

encenar a história de um mercado municipal que já foi história e que o que vier si-

mulará” (Mascarenhas, 2007:4); e aceita-se como necessidade e consequência natu-

ral deste processo de melhorias urbanísticas, a demolição do edifício do mercado que 

esteve em uso desde 1965. 

O prédio Coutinho é simbolo de ruptura com as proibições de um Governo do regime 

deposto, que nomeava as vereações autárquicas e os seus presidentes”, que proibia a 

construção de  “prédios com mais de quatro andares, nas vilas e sete nas cidades”52 

(Mascarenhas, 2007:4); é símbolo de  sinal de democraticidade, porque o poder local 

prescindia do privilégio antigo de estar estabelecido no edifício mais alto e referente 

do burgo (Mascarenhas, 2007:4); é sinal de prosperidade, desenvolvimento e moder-

nidade. Tirar o Prédio Coutinho de Viana do Castelo é apagar da histórica que “Viana 

do Castelo também se quis sentir cidade como as maiores, também quis dar testemu-

nho de prosperidade depois de dezenas de anos de cepa-torta” (Mascarenhas, 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

52 É curioso como se utiliza como forte argumento para a demolição do Prédio Coutinho as irregulari-
dades formais e legais patentes, e não se valorize o facto de que tal desobediência é praticada no interior 
do próprio regime. 
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2007:10); é apagar do centro histórico quase 45 anos da sua história. Que mais pre-

cisa o Prédio Coutinho para ser património cultural?53 

Talvez a partir do momento em que deixar de ser “objecto de um culto irracional e 

de uma «valorização» incondicional, ou relíquia, ou curiosidade, o enclave patrimo-

nial poderá tornar-se no terreno sem preço de uma recordação de nós mesmos no 

futuro” (Choay, 1982:225). 

  

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

53 O jornalista Óscar Mascarenhas, numa crónica publicada no Jornal de Notícias de 1.11.2000, intitu-
lada “O dia em que o vendedor de leques tomou o poder”, refere-se à “ambientolice” que é decretar o 
Prédio Coutinho como “erro urbanístico” e tentar demoli-lo. Anos mais tarde, no âmbito da dissertação 
de mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação, o jornalista regressa ao tema, com 
o título Prédio “Coutinho” património cultural. 
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3.3.2  

A APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA POLIS E DO 
PLANO ESTRATÉGICO PARA A CIDADE 

A demolição do Prédio Coutinho foi acrescentada ao Plano Estratégico da VianaPo-

lis na sequência de uma reunião realizada no início de 2000, entre o Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT) e o município54. Durante a reu-

nião, o Ministro do Ambiente pediu ao Presidente da Câmara que propusesse um 

projeto ‘emblemático’ que representasse a filosofia de intervenção do Programa Po-

lis de melhorar a imagem das cidades portuguesas (Baptista, 2009:252). O presidente 

da câmara sugeriu que a VianaPolis promovesse a demolição do Prédio Coutinho 

como uma acção exemplar de correcção da cércea do perfil urbano da cidade e coa-

dunação do ambiente do centro histórico. 

O grau de coerência e ambição das intenções que o município tinha para a cidade 

foram recebidas com admiração pelo MAOT. Inclusivamente, a ideia que surgiu 

desta reunião, de promover a demolição do Prédio Coutinho, veio atribuir um pro-

pósito mais ousado ao Programa, cuja estrutura e implementação ainda estavam a 

ser delineadas a nível nacional por volta desta altura, – o de promover a correcção 

de alguns erros urbanos cometidos no passado como acções de carácter demonstra-

tivo e pedagógico que possibilitariam a reversão do estado da paisagem no “país 

desordenado” (Baptista, 2009:253). Esta nova vocação demonstrativa e pedagógica 

tornou-se um dos pilares estruturais do Programa. 

A 1 de Junho de 2000, a Sociedade VianaPolis foi aprovada em Assembleia Muni-

cipal, com 38 votos a favor, dois contra e 16 abstenções55. Quatro dias depois, a 5 de 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

54 A reunião realizou-se em Lisboa, a 12 de Janeiro de 2000, e a equipa de Viana do Castelo integrava 
o presidente da câmara; o director do departamento de Urbanismo; o director do departamento de Obras 
Públicas; o director do porto de pesca de Viana; um arquitecto municipal; e um engenheiro da empresa 
de consultoria que esteve envolvido no desenvolvimento do Plano Estratégico da cidade em 1995. 
55 O número de abstenções e votos contra devia-se principalmente a preocupações manifestadas por 
alguns deputados dos partidos da oposição, relacionadas com a participação da Parque Expo no projecto 
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Junho, o Plano Estratégico foi oficialmente apresentado à cidade numa cerimónia 

pública que contou com a presença do primeiro-ministro, António Guterres, e do 

ministro do Ambiente e Ordenamento do Território, José Sócrates. 

Durante a sessão de apresentação, o presidente da câmara Defensor Moura enalteceu 

as virtudes do Programa Polis, cuja intervenção requalificadora contribuiria, a mui-

tos níveis, para o êxito do município. Esclareceu que com os meios próprios da au-

tarquia e os financiamentos normais da Administração Central e da União Europeia, 

a realização de uma intervenção desta dimensão na cidade demoraria mais de uma 

década. Contudo, com a oportunidade proporcionada pelo Programa, o conjunto das 

intervenções seria concretizado até ao final de 2003 (Aurora do Lima, 09.06.2000). 

O discurso do Ministro, por sua vez, apelou à participação pública como um dever 

ao qual todos os cidadãos deveriam aderir e que seria fundamental na intervenção 

requalificadora da cidade, já que esta “vive da democracia e da participação” (José 

Sócrates, citado por Torres, et al, 2004:101). 

No entanto, de acordo com Torres (et al., 2004:101), as ideias que este discurso exal-

tava, de “opinião pública amadurecida” e de “envolvimento da comunidade”, rara-

mente tiveram expressão prática efectiva nas acções da VianaPolis. Também da pers-

pectiva dos moradores do Prédio Coutinho, expressa nas actas da comissão de mo-

radores, a atitude nunca foi nem inclusiva nem transparente relativamente à intenção 

de demolir o Prédio.  

De acordo com Agostinho Correia, foi através de “conversa de café” que no início 

desse ano se começaram a ouvir os primeiros rumores sobre a intervenção Polis estar 

a planear substituir o Edifício Jardim por um novo edifício para o mercado munici-

pal. As suspeitas tornaram-se reais quando a partir do fim da sessão de apresentação 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

e sobre a eventual falta de controlo no processo pelos órgãos autárquicos vianenses (Aurora do Lima, 
09.06.2000). Neste sentido, o capítulo 2 elabora sobre a natureza controversa deste regime especial 
aplicado ao Polis. 
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a demolição começou a ser noticiada pelos media, e os próprios moradores do Prédio 

foram abordados nesse sentido. 

Embora ainda não estivesse formalmente oficializada esta intenção, já era conhecida 

a “vontade” dos promotores do plano de requalificação urbana de Viana de concre-

tizar, “como uma das acções mais espectaculares e exemplares de todo o programa”, 

a implosão do Prédio Coutinho (Jornal de Notícias, 05.06.2000). Assim anunciava 

o Jornal de Notícias, no dia após o lançamento do Programa Polis em Viana do Cas-

telo. 

Numa Assembleia Geral Extraordinária de moradores do Prédio Coutinho, convo-

cada pelo administrador a pedido de grande número de condóminos com um ponto 

único na ordem de trabalhos - “analisar, discutir e deliberar sobre questões de má-

xima relevância do Edifício Jardim em face das notícias dos mass media” -, a admi-

nistração “esclareceu que até à data não houve contacto de qualquer espécie e/ou de 

quaisquer entidades” (Comissão de Moradores, 2000). 

Seguiram-se algumas intervenções de fundo das quais se destacam as seguintes: Al-

cino Lemos conclui: “parece que quase nada se sabe, pois tudo se está a fazer nas 

costas do povo”. A Dr.ª Augusta Antunes diz, relativamente a comentários de amigos 

- “Com que então vais para a rua?” -, que tem “a ideia de que a opinião pública está 

voltada contra nós”56. 

No seguimento desta Assembleia Geral Extraordinária, os moradores solicitaram 

uma reunião de esclarecimento com o Presidente da Câmara, a qual veio a realizar-

se no mês seguinte, no dia 26 de Julho de 2000. De acordo com os acontecimentos 

descritos na respectiva acta, e perante a estupefacção dos moradores, o presidente da 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

56 As eleições autárquicas de Dezembro 2001 foram transformadas “numa espécie de referendo à de-
molição do Prédio Coutinho”. Antes das eleições Defensor Moura afirmava estar convencido que estava 
“a interpretar o sentimento da maioria dos vianenses”, afirmando também que a luta contra a demolição 
não beneficiaria “nem Viana do Castelo nem os vianenses e que apenas “uma pequena parte dos mora-
dores é que está interessada em obstruir o que são as intenções da Câmara” (O Dia, 27.11.2001).  Como 
resultado das eleições, Defensor Moura venceu com 51,18% dos votos, comprovando, assim, o apoio 
popular às decisões da autarquia. 
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câmara justificou-se relativamente a não ter sido feita nenhuma tentativa de diálogo 

prévio, explicando que seria “precoce tê-los convocado” visto existir “apenas uma 

intenção” (Comissão de Moradores, 2000). 

O presidente explica também que a existência de uma decisão oficial resultaria de 

um processo moroso que incluía a elaboração de um Plano de Pormenor, a exposição 

pública do mesmo durante um período mínimo de 30 dias, durante o qual todos os 

cidadãos se poderiam pronunciar, e só em seguida a sua apreciação e aprovação pela 

Assembleia Municipal. 

No seguimento de alguns comentários e objecções, os moradores apresentaram ao 

presidente alternativas à demolição do Prédio Coutinho, como “deixar construir em 

altura na Rua Camões, a nascente do Edífico Jardim até à Ponte Metálica” (apêndice 

1 e 2). 

No final da Assembleia, os moradores solicitaram ao presidente que lhes remetesse 

– até 31 de Julho de 2000, data marcada para a Assembleia em 2ª sessão – uma carta 

escrita com o objectivo de formalizar alguns pontos da reunião. 

Na referida carta, o presidente reforçava a conexão específica entre o interesse pú-

blico da demolição e a melhoria do ambiente urbano da cidade, como um interesse 

unânime e antigo dos vianenses, para o qual estava garantido financiamento. 

Nesse dia, em resultado da carta enviada pelo presidente, a assembleia de condómi-

nos elegeu uma Comissão de Moradores do Edifício Jardim e instalou o “Gabinete 

de Crise” no último piso do Prédio. A Comissão de Moradores tornou-se o veículo 

institucional de contestação à demolição de todos aqueles que decidiram ingressar 

na luta57 (Comissão de Moradores, 2000). 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

57 De acordo com a acta da assembleia geral extraordinária, nesta primeira sessão encontravam-se pre-
sentes setenta e cinco condóminos (representando 68,72% do capital investido). Segundo a pesquisa de 
Baptista, no final de 2006, o número de famílias que viviam no Prédio e que ingressavam a luta já tinha 
diminuído para cerca de um terço (Baptista, 2009:278) 
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Examinando o documento do Plano Estratégico do Programa Polis para Viana – o 

único documento oficial a que a população teve acesso desde a apresentação do Pro-

grama na cidade até à apresentação oficial dos Planos de Pormenor –, é difícil per-

ceber as referências implícitas que são feitas ao Prédio Coutinho. Ao longo do do-

cumento o Edifício é indirectamente implicado como visualmente dissonante e des-

prestigiador do caráter histórico da cidade. Por exemplo, na caracterização dos ob-

jectivos para o Plano de Pormenor do Centro Histórico (PPCH) consta que este deve 

definir diretrizes de desenvolvimento para “garantir que situações de rotura com a 

preservação desta área patrimonial não sejam repetidas” (MAOT e CMVC 2000: 

31), assim como definir “critérios e as prioridades para a recuperação dos edifícios 

e para a resolução de erros urbanísticos existentes” (MAOT e CMVC 2000: 33). 

Mais à frente, é mencionado que o espaço do mercado e a área envolvente têm so-

frido “alterações bruscas muitas vezes sem qualquer enquadramento urbanístico per-

ceptível” e que agora, o PPCH deve garantir “uma solução integrada e coesa que 

restabeleça finalmente a dignidade que este espaço merece”, acrescentando particu-

lar destaque às “expropriações a realizar nesta zona com o objectivo de ganhar e 

constituir espaços públicos qualificados, procedendo a correcções urbanísticas” 

(MAOT e CMVC 2000: 34). 

O tema da demolição foi abordado em termos bastante elusivos. A única referência 

directa à intenção de demolir o Prédio consta na última página do Plano Estratégico, 

numa Planta de Simulação da Ocupação Final do Centro Histórico, na qual o desenho 

do Prédio foi apagado (comparar imagem 16 e apêndice 1). Porém, a legibilidade 

destes desenhos técnicos não é uma garantia absoluta quando são apresentados à 

população em geral. Assim, não existindo nenhuma referência menos ambígua a esta 

intenção, não será estranho que a população tenha, portanto, ficado alheia a ela. 

Também o cronograma das intervenções disponibilizado no Plano Estratégico apre-

sentava uma perspectiva temporal altamente ambiciosa, e até simplista – se tivermos 

em conta que, em média, um plano de pormenor levaria 4 anos a ser elaborado e 

aprovado, demora em parte provocada pelos conflitos inerentes aos processos de 

planeamento do território. O referido cronograma de implementação estabelece um 
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prazo total de 4 anos para a concretização global das intervenções Polis em Viana. 

Relativamente à zona do mercado, o cronograma atribuía 11 meses para a elaboração 

e aprovação do projecto (nov. 2000-set. 2001), 20 meses para a disponibilização da 

área de intervenção (nov. 2000-jun. 2002), e 27 meses para a fase de construção 

(MAOT e CMVC, 2000:44). 

O cronograma reflecte a importância da flexibilidade que foi atribuída às Sociedades 

gestoras através da criação do regime especial, e indica, apesar da atitude obscura da 

autarquia, que já existia uma decisão e uma estratégia política por detrás desta “in-

tenção” de demolir o Prédio Coutinho.  
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16 Excerto da “Planta de Simulação da Ocupação Final” do Centro Histórico 
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3.3.3  

A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 
DO CENTRO HISTÓRICO 

A VianaPolis foi legalmente constituída a 11 de agosto de 2000 (DL 186/2000, 10 

de agosto de 2000), sendo a primeira Sociedade Polis a ser constituída. De acordo 

com o cronograma de intervenções (MAOT e CMVC, 2000:46), por volta desta al-

tura, os três Planos de Pormenor58 já tinham sido contratados e estavam a ser elabo-

rados por três equipas de consultoria externas distintas, juntamente com um conjunto 

de estudos locais de recenseamento, cartografia, tráfego e transportes. A execução 

técnica do Plano de Pormenor do Centro Histórico59 foi entregue à responsabilidade 

conjunta da empresa Quaternaire Portugal, S.A., sob a coordenação do gabinete Rui 

Passos Mealha Arquitecto Lda60. 

Em conversa com o arquitecto Rui Mealha, este explica que o programa preliminar 

fornecido pela VianaPolis para a elaboração do Plano de Pormenor especificava que 

este devia integrar um novo edifício para o mercado municipal (Rui Mealha, depoi-

mento recolhido no âmbito da dissertação). Em termos de demais aspectos progra-

máticos, o arquitecto diz que o plano preliminar era vago e estava sobretudo definido 

em termos de contextos temáticos relacionados com a filosofia do processo Polis, 

como o melhoramento das condições de ambiente urbano e da qualidade de vida das 

pessoas (Rui Mealha, entrevista por Cunha, 2007:103). 

Desta forma, o arquitecto revela que a ideia da demolição do Prédio Coutinho surgiu 

indirectamente através do “saudosismo do mercado”, cuja reinserção na malha ur-

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

58 Foram elaborados três Planos de Pormenor em Viana do Castelo: Plano de Pormenor do Centro 
Histórico; Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da Srª. Agonia; Plano de Pormenor do 
Parque da Cidade. 
59 O Plano de Pormenor do Centro Histórico estava dividido em duas zonas: Nascente e Poente. O 
Prédio Coutinho insere-se na zona Nascente, sendo a esta que nos referiremos durante a dissertação. 
60 A Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento AS., também esteve envolvida no de-
senvolvimento do Plano Estratégico de 1995 para a cidade (CMVC e Quaternaire Portugal: 1995). 
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bana do centro histórico seria pertinente naquela localização, “tanto de uma perspec-

tiva de conjunto de toda a área de intervenção, como de uma perspectiva estratégica 

do território alargado de enquadramento da área do plano” (Rui Mealha, entrevista 

por Cunha, 2007:104). Rui Mealha afirma que chegaram mesmo a ser consideradas 

outras hipóteses (como “descascar” o edifício e tentar inserir outros programas na 

sua volumetria), que, no entanto, eram propostas “estranhas” que não garantiam um 

resultado final harmonioso (Rui Mealha, depoimento recolhido no âmbito da disser-

tação). 

Numa tentativa de antecipar a reacção da população à ideia da demolição, a equipa 

da Quaternaire Portugal conduziu um inquérito de opinião pública, a uma amostra 

de 1500 pessoas, relativo à qualidade do ambiente urbano no centro histórico. O 

questionário foi introduzido por uma carta do presidente da câmara (CMVC, 2000), 

enviada por correio à população de Viana, na qual constava: 

“Brevemente, um técnico devidamente identificado com uma credencial, se lhe vai 

dirigir para colocar algumas questões de resposta simples, mas fundamentais para 

melhor conhecimento das carências e aspirações dos vianenses. Porque é inimaginá-

vel para nós que se realizem projectos e obras em Viana do Castelo sem conhecermos 

os desejos dos seus habitantes, muito lhe agradecíamos a sua disponibilidade para 

responder ao inquérito que virá a ser realizado.” 

Esta carta introdutória contém em si mesma algumas “dissonâncias” relativas ao pro-

cesso de participação. É de questionar a metodologia, um tanto tendenciosa, de reti-

rar conclusões sobre “as aspirações dos vianenses” recorrendo apenas a questões de 

“resposta simples”, principalmente, relativamente à ideia da demolição. Neste caso, 

o único modo de obter “respostas simples” será abordar a questão de um modo igual-

mente simples (ou melhor, simplista). 

De acordo com um dos membros da equipa de consultoria, as respostas da população 

em geral reconheceram o Prédio Coutinho como um “elemento dissonante do resto 

do centro histórico”, resultado que, afirma, “não foi exactamente surpreendente” 

pois, “não é necessário ter uma sensibilidade especial relativamente a estas questões 
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urbanas para se entender que o edifício é um elemento dissonante” (Baptista, 

2009:270). No fundo, este inquérito ajudou a reconhecer alguma pertinência na de-

molição do Edifício Jardim, e a dar alguma segurança à equipa projectista sobre as 

decisões que viriam a constar no Plano de Pormenor mais tarde.  

A opinião pública sobre o tema da demolição do Prédio Coutinho foi sendo constru-

ída em torno de um discurso político centrado num ataque ao Prédio pelas suas qua-

lidades estéticas, implicando-o como “objecto dissonante”, “foco de poluição ambi-

ental”, “erro urbanístico”, entre outras caracterizações censuradoras. A demolição 

do Prédio chegou a ser propalada como “um passo inevitável”61 para o processo de 

candidatura da cidade a Património Mundial. Esta diabolização do Prédio não é po-

liticamente inócua. Deste modo, dificilmente se poderão considerar os resultados 

deste inquérito consistentes e imparciais, representando mais uma estratégia política, 

uma ilusão de que se está a agir de modo transparente, uma “manobra de entreteni-

mento” (Agostinho Correia, depoimento recolhido no âmbito da dissertação). 

Para além disso, é interessante notar como os critérios de avaliação a favor da demo-

lição, quase sempre de natureza estética, são utilizados como argumentos auto-ex-

plicativos para justificar a polémica ideia de demolir o Edifício Jardim. O Prédio 

Coutinho é “dissonante”, e segundo esta ordem de ideias, é “Feio, Alto e Mau” (Fer-

nandes, 2001:76). 

Assim que a proposta preliminar do Plano de Pormenor foi finalizada, foi oficial-

mente apresentada à discussão pública numa sessão realizada no dia 9 de Julho de 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

61 No decorrer de um workshop sobre o Programa Polis em Viana, Matos Fernandes, elemento da Quar-
tenaire Portugal e responsável pela elaboração do Plano de Pormenor do Centro Histórico, afirma que 
“se Viana do Castelo eliminar as intrusões visuais e as discrepâncias volumétricas, pode ter peneiras 
para se candidatar a Património Mundial” (Matos Fernandes, in O Caminhense, 27.04.01). E, embora 
admitindo que “a demolição do Prédio, por si só, não sustentaria a candidatura”, Matos Fernandes con-
siderou “esse passo inevitável para o processo e o seu desencadeamento”. Não foi possível verificar a 
veracidade desta intenção, ou se o Prédio consistia, de facto, um elemento de exclusão à classificação 
da cidade como Património da Unesco, no entanto, a existir uma candidatura, se esta fosse eventual-
mente aceite, seria fundamental ponderar as vantagens com os custos sociais e financeiros que a demo-
lição do prédio acarretaria. 
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2001. Entretanto, havia passado um ano desde o primeiro encontro entre os morado-

res e o presidente da câmara. Durante este período, as únicas interacções entre a 

VianaPolis e os moradores do Prédio Coutinho ocorriam através dos media, o que 

contribuiu para polarizar e hostilizar a relação entre os dois. 

A sessão pública realizou-se numa segunda-feira, às 10 horas da manhã, no teatro 

municipal Sá de Miranda. Esta sessão foi aberta à imprensa e à população, no entanto 

– por desconhecimento da abertura do período de discussão pública do Plano, ou 

devido à incompatibilidade com o horário laboral de grande parte da comunidade – 

“apenas assistiram os convidados e a imprensa”62 (Torres et al., 2004:101).  

Deste modo, a discussão pública, propriamente dita, do Plano de Pormenor teve iní-

cio apenas no dia seguinte, com a abertura de quatro postos de informação63 – onde 

foram colocados à disposição da população impressos próprios para as possíveis re-

clamações ou comentários –, e com a abertura da exposição dos desenhos e maquetes 

do Plano no edifício dos Antigos Paços do Concelho, na Praça da República. 

Um mês mais tarde, foi realizada uma segunda sessão pública. No dia 10 de Agosto 

de 2001, às 21h30, vários vianenses juntaram-se no Castelo de Santiago da Barra 

para assistir à apresentação. 

No final, e no seguimento de várias intervenções por parte da população64, Alcino 

Lemos, porta-voz da Comissão de Moradores do Prédio Coutinho, perguntou em 

qual dos instrumentos de gestão territorial que precederam o Plano de Pormenor do 

Centro Histórico (PPCH) estava escrito “que o Coutinho devia ser implodido”, e 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

62 Neste dia “realizaram-se alguns eventos sociais, destinados a um público-alvo específico, escolhido 
pela Câmara e pela VianaPolis e que contou com a presença do então Ministro do Ambiente, o Eng. 
José Sócrates, para a respectiva sessão de abertura” (Torres, et al, 2004:101). 
63 Os postos de informação localizavam-se na Câmara Municipal, na Junta de Freguesia de Monserrate 
e na Junta de Freguesia de Sta. Maria Maior (as freguesias envolvidas pelo Plano), e na sede da Viana-
Polis. 
64 Uma dessas intervenções foi feita por Abel Cerqueira, residente no centro histórico, que para além 
de demonstrar o seu descontentamento relativamente a outras decisões arquitectónicas do Plano de 
Pormenor, não pôde deixar de salientar que o Prédio Coutinho “é a maior nódoa que Viana do Castelo 
sofreu desde a sua fundação” (Correio do Minho, 12.08.01). 
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respondeu a arquitecta Ana Barroso que, tais planos, “não referem nem têm de referir 

a implosão, na medida em que são genéricos, e como tal não chegam ao nível das 

acções concretas”, cabendo, portanto, ao PPCH equacionar essas hipóteses (Correio 

do Minho, 12.08.01). 

Esta lógica procedimental relativamente aos Planos de Pormenor – afirmar que estes 

estão em execução e só quando estiverem concluídos serão submetidos à discussão 

pública –, é mais uma forma de coarctar a participação pública e obviar a violação 

do dever de informar. 

Actualmente, a participação pública, assim como a transparência, a prestação de con-

tas e o permanente escrutínio público, fazem parte do discurso prevalecente sobre o 

ordenamento do território, “ainda que muitas vezes apenas a um nível retórico” (Fer-

rão, 2014). Na prática, e principalmente quando se trata de situações de larga escala 

como a que está em questão, o espaço de intervenção na discussão pública ainda é 

muito delimitado. Supõe-se, portanto, “que quando se chega à consulta pública já 

foram tomadas uma serie de decisões que foram filtradas” (Rui Mealha, entrevista 

por Cunha, 2007:107), principalmente, por representantes políticos, pois, os meca-

nismos de participação instituídos raramente conseguem ter expressão prática efec-

tiva. De um modo geral, a questão da participação pública é colocada em oposição à 

eficácia e eficiência das políticas públicas. 

Apesar de tudo, de acordo com uma entrevista de Baptista a um membro da equipa 

da VianaPolis, com base numa estimativa aproximada do número de pessoas que 

compareceu nas sessões públicas e que consultaram o posto de informação, o entre-

vistado considera que a estratégia de comunicação “foi bastante bem-sucedida em 

envolver a população local na discussão do Programa” (Baptista, 2009:272). Quando 

lhe foi perguntado com que ferramentas é que a VianaPolis media esse sucesso, o 

entrevistado aludiu ao número de pessoas que estiveram presentes nas sessões pú-

blicas (aproximadamente 1 400 pessoas) e que durante os meses de julho e agosto 

visitaram os postos de informação (cerca de 17 000), assim como ao número de co-

mentários e reclamações preenchidos durante o período de revisão pública (170) 
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(Baptista, 2009:23). Em contraposição, um estudo apresentado no V Congresso Por-

tuguês de Sociologia, intitulado “Os cidadãos perante os poderes económico e polí-

tico no polis de Viana”, permite concluir que os objectivos da VianaPolis em termos 

de comunicação não terão sido totalmente alcançados. 

De acordo com o estudo supramencionado, 62,8% dos inquiridos afirmaram ter to-

mado conhecimento da abertura da discussão pública do Plano de Pormenor do Cen-

tro Histórico e 37,2% informaram que não tiveram conhecimento. Dos inquiridos 

que tomaram conhecimento, 74,1% sabia onde consultar o plano e 25,9% desconhe-

cia-o. Respectivamente, 37,2% e 25,9% da população desconhecia quando e onde 

consultar o Plano de Pormenor (Torres et al., 2004:102). 

Para além disso, segundo o arquitecto Rui Mealha, a apresentação dos conteúdos do 

respectivo Plano de Pormenor teve grande ênfase nos dispositivos regulamentares a 

que estariam sujeitas cada parcela constante no regulamento. E sendo uma malha 

histórica, “havia muitas pessoas, moradores, proprietários, etc, que, não encontrando 

desenho especial afectando a sua propriedade […] queriam, naturalmente, informar-

se melhor acerca do que poderia acontecer” (Rui Mealha, entrevista por Cunha, 

2007:102). Isto significa que uma percentagem significativa das questões colocadas 

durantes as sessões públicas terão sido questões pontuais do projecto, e questões de 

carácter pessoal, – muitas das quais já estavam previstas no regulamento – e não 

houve, por isso, um verdadeiro “envolvimento da população na discussão da cidade”. 

Quanto às sugestões e/ou reclamações apresentadas nos postos de consulta referentes 

ao PPCH – conforme consta num relatório da VianaPolis (Falcão do Minho, 

15.11.2001) –, de um total de 170 participações preenchidas, trinta foram atendidas 

em termos gerais ou parcialmente; trinta e nove receberam o esclarecimento preten-

dido; noventa não viram as suas propostas aceites; e onze não apresentavam soluções 

concretas. Sinteticamente, como resultado do período de discussão pública, o Plano 

Específico para o Centro Histórico sofreu alguns ajustes na planta de implantação, 

levando à redefinição de pequenos alinhamentos e volumetrias, ao redesenho dos 

respectivos quarteirões, e à alteração da classe de intervenção admitida para alguns 
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imóveis (Falcão do Minho, 15.11.2001), mantendo-se a proposta global do Plano 

tal como havia sido delineada pelas instituições dominantes. 

Nas 170 participações estão incluídas 67 dos moradores do Prédio Coutinho que não 

foram atendidas (Torres et al., 2004:102). Esta medida do plano foi a principal fonte 

de discórdia. 

Com base nestes números, Defensor Moura afirma que, do total das 300 pessoas que 

habitam no Prédio Coutinho, “apenas uma pequena parte está interessada em obstruir 

o que são as intenções da câmara”, já que, o número de reclamações submetidas 

equivale a “menos de um terço dos moradores (Defensor Moura, in SIM, 23.11.01). 

Realça-se, no entanto, que terá pertinência comparar o número de reclamações sub-

metidas, não com o número de pessoas que habitam no Prédio, mas sim com o nú-

mero de unidades habitacionais existentes no Edifício65. 

No fim do período estabelecido legalmente para discussão do Plano, e conscientes 

de que o próximo passo do processo seria submeter o PPCH a aprovação pela as-

sembleia municipal, os moradores solicitaram reuniões com todos os partidos muni-

cipais da oposição, numa tentativa de persuadi-los a votar contra o Plano (Baptista, 

2009:278). Para além disso tentaram também mobilizar votos entre os presidentes 

de Junta de Freguesia66. No entanto, novamente confrontados com a reduzida per-

meabilidade deste sistema político, os moradores perceberam que alguns dos presi-

dentes das juntas de freguesia procuravam manter relações cordiais com o Conselho 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

65 O número total de fracções no edifício é 105, que corresponde a 86 unidades habitacionais, 7 estabe-
lecimentos comerciais no piso térreo e 12 unidades de arrumação subterrâneas. 
66 A Assembleia Municipal de Viana do Castelo inclui 81 lugares - 41 deputados e 40 presidentes das 
paróquias. Antes da eleição, os socialistas ocupavam menos de um terço dos assentos na Assembleia 
(total de 26, 19 deputados e 7 paróquias). Após a eleição, os socialistas permaneceram em desvantagem 
numérica na Assembleia (total de 32, 20 deputados e 12 paróquias), mas os partidos da oposição não 
detinham mais a maioria dos votos (total de 36, 21 deputados e 15 paróquias). Treze Presidentes das 
Paróquias foram eleitos por meio de listas independentes e os seus votos tornaram-se críticos para a 
aprovação do Plano Específico. Dados de votação da Comissão Nacional de Eleições, obtidos em 
http://eleicoes.cne.pt/, acedidos em 27 de dezembro de 2018. 
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Municipal, de maneira a que a sua ajuda financeira não fosse comprometida (Agos-

tinho Correia, depoimento recolhido no âmbito da dissertação)67. 

O Plano de Pormenor foi submetido para aprovação da Assembleia Municipal em 

Novembro de 2001. No entanto, devido à proximidade às eleições municipais de 

Dezembro do mesmo ano, possivelmente com medo de prejudicar as suas campanhas 

eleitorais, os partidos da oposição insistiram para que a votação em Assembleia Mu-

nicipal do Plano de Pormenor do Centro Histórico fosse adiada para depois das elei-

ções. Defensor Moura acusou a oposição de “fazer demagogia fácil” com o assunto 

ao transformar as eleições num referendo à demolição do Prédio Coutinho, a qual “é 

apenas uma pequena parte do muito trabalho que se tem feito no concelho nos últi-

mos anos e do muito que é o programa de requalificação urbana de Viana do Cas-

telo”, assim como, de prejudicar os objectivos do Programa Polis que “tem prazos 

de execução apertados” (Defensor Moura, in O Dia, 27.11.2001). Afirma, porém, 

continuar convencido de que interpreta correctamente “o sentimento da maioria dos 

vianenses” (Defensor Moura, in O Dia, 27.11.2001). 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

67 O conjunto de opiniões publicadas por um dos moradores num jornal regional, segundo as quais os 
presidentes de junta que votaram favoravelmente a demolição do Prédio Coutinho teriam sido “com-
prados pelo presidente da Câmara”, indignaram alguns autarcas, entre eles, Francisco Maciel, presi-
dente da Junta de Freguesia de Carvoeiro, que respondeu: “Sou um cidadão dedicado ao trabalho pela 
minha freguesia e só voto a favor do que considero correcto para o desenvolvimento de Carvoeiro e 
para o progresso do concelho de Viana do Castelo. [...] Mas posso afirmar que, nos últimos anos, a 
freguesia de Carvoeiro tem feito muitos mais melhoramentos que no passado, graças ao modo de co-
laborar da actual equipa camarária, apoiando a Junta com a transferência de dinheiro, materiais e má-
quinas, como nunca antes tinha acontecido”. Francisco Maciel salienta que tem votado quase sempre 
a favor das propostas do presidente da câmara, embora não sejam do mesmo partido, pois, considera 
que as medidas da câmara favorecem todas as freguesias e, por isso mesmo, “a maioria dos Presiden-
tes de Junta votam a favor, sem precisarem das compras ou vendas de que nos acusam os moradores 
do Prédio Coutinho” (Correio do Minho, 05.08.2001). A orientação política dos mandatos de Defen-
sor Moura promovia um esforço significativo na descentralização de competências pelas juntas de 
freguesia e no reforço dos meios financeiros ao dispor de todas as autarquias, uma medida que se de-
monstrou “eficaz e muito frutuosa para a qualidade de vida dos residentes fora da zona urbana” (De-
fensor Moura, in Aurora do Lima, 22.12.1999). Na última década “os investimentos aumentaram 280 
por cento” (Defensor Moura, in O Dia, 27.11.2001). Deste modo, justifica-se a propensão natural dos 
presidentes de junta para se demonstrarem de acordo com “as medidas da câmara municipal”. 
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Nas eleições de Dezembro, Defensor Moura não só manteve a presidência como 

também melhorou a sua base eleitoral ao ganhar com 51.18% dos votos68. Da pers-

pectiva do presidente da câmara, o sentido do voto dos munícipes manifestou-se 

“inequivocamente” a favor da demolição daquela “intrusão visual do Centro Histó-

rico” (Público, 27.07.2003). 

Assim, em Fevereiro de 2002, a Assembleia Municipal aprovou o Plano com 64% 

dos votos a favor, constando no regulamento como um dos objectivos do respectivo 

Plano o “reajustamento do perfil dominante do centro histórico, nomeadamente atra-

vés da eliminação da volumetria dissonante do edifício-jardim” (MCOTA, 2002), 

definindo-se assim as bases legais para a demolição daquele Prédio. 

Logo após o Plano ter sido ratificado, a associação de moradores moveu cinco acções 

judiciais contra a demolição do Prédio Coutinho dando início a uma batalha jurídica 

que, actualmente, contra todas as expectativas da VianaPolis, continua a impedir a 

conclusão do Programa Polis na cidade, inicialmente prevista para 2004 (MAOT e 

CMVC, 2000).  

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

68 Dados da Comissão Nacional de Eleições, retirados do site http://eleicoes.cne.pt/raster/index.cfm? 
dia=16&mes=12&ano=2001&eleicao=cm, acedido a 26 de Março de 2019. 
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3.3.4  

CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO 
HISTÓRICO: A INSTABILIDADE FINANCEIRA DA VIANAPOLIS 
E A EVOCAÇÃO DA UTILIDADE PÚBLICA DA DEMOLIÇÃO 

Como resultado da derrota do Partido Socialista (PS) nas eleições municipais de De-

zembro de 2001, o primeiro-ministro António Guterres renunciou à sua posição, o 

que viria a provocar a dissolução da Assembleia da República e a conduzir a eleições 

legislativas em Março de 2002. Nas eleições, o Partido Social Democrata (PPD/PSD) 

subiu ao governo e formou um governo de coligação com o Partido Popular (CDS-

PP) liderado pelo primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso. O fundamento 

deste novo governo central foi a redução do investimento estatal em todos os setores 

públicos, a fim de lidar com um alto défice público nas finanças do governo69. 

Como resultado, o Programa Polis não foi exceção aos cortes orçamentais. Mas 

acima de tudo, esta iniciativa do partido socialista parecia reunir pouco apoio político 

do novo governo central, que acreditava que o Programa estava mal equipado para 

lidar com os problemas sociais e económicos mais complexos das cidades portugue-

sas (Assembleia da República, 2000). Segundo Baptista (2008), o que garantiu a 

continuação do Programa terá sido o facto de a maioria das cidades Polis passarem 

a ser municípios liderados pelo PSD depois das eleições autárquicas de Dezembro 

de 2001. 

Mesmo assim, entre o final de 2001 e o início de 2005, várias Sociedades Polis viram 

os seus projectos imersos na incerteza. Em Viana, todos os Planos de Pormenor já 

tinham sido aprovados em Assembleia Municipal, de acordo com o cronograma de 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

69 Em 2001, Portugal violou os critérios de disciplina orçamentária estabelecida pelo Pacto de Estabili-
dade e Crescimento da zona euro, segundo o qual o déficit público (dívida pública) de um Estado mem-
bro na zona euro não deve exceder 3% de seu produto interno bruto. Segundo o Eurostat, o Serviço de 
Estatística da União Europeia, o défice público português era de 4,3 por cento do PIB (http://epp.eu-
rostat.ec.europa.eu/, acedido em 5 de Outubro de 2007). Tal violação poderia levar a Comissão Euro-
peia a impor sanções financeiras ao país. Como resultado, a nova Ministra das Finanças, Manuela Fer-
reira Leite, introduziu severas restrições nas despesas públicas e um aumento nas taxas de consumo 
(Baptista, 2009:169). 
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implementação. No entanto, devido aos cortes orçamentais, não era possível prosse-

guir com a sua implementação, comprometendo todo o cronograma de implementa-

ção e financiamento integrado no QCA III. 

No final do ano não estava ainda claro se o novo governo central apoiaria a demoli-

ção e, principalmente, se disponibilizaria dinheiro para o efeito. Não obstante, apesar 

do criticismo local e da incerteza do apoio do governo central, a VianaPolis iniciou 

a demolição do edifício do mercado municipal em 2003, realocando as actividades 

mercantis em instalações temporárias. A iniciação da demolição permitiu que, em 

2004, a VianaPolis anunciasse a construção do novo bloco residencial que realojaria 

os moradores do Prédio Coutinho e que iniciasse negociações com os moradores no 

sentido de adquirir todas as fracções do Edifício. 

A demolição do mercado tornava premente, e cada vez mais irreversível, a necessi-

dade de se construir um novo edifício para o Mercado. Deste modo, compreendendo 

os riscos financeiros e políticos a que a VianaPolis se estava a sujeitar, os moradores 

do Prédio Coutinho agiram financeiramente e juridicamente. 

Ao nível financeiro, os moradores apresentaram uma petição ao Parlamento Europeu 

que foi declarada admissível pela Comissão das Petições do Parlamento Europeu 

seis meses depois, em 26 de fevereiro de 2004 (Comissão Europeia, 2004). O Parla-

mento Europeu solicitou à Comissão Europeia que adereçasse a petição quanto à 

existência de pedidos apresentados pela VianaPolis sobre a concessão de ajudas fi-

nanceiras da EU para a demolição do Edifício Jardim em Viana. A primeira resposta 

da Comissão data de 6 de julho de 2004, referindo-se ao registo de um pedido apro-

vado pela Autoridade Gestora em Portugal, em 28 de agosto de 2003, de ajuda para 

os custos de demolição, mas não para a compensação financeira aos proprietários de 

terras por lucros eminentes. Uma segunda carta da Comissão, datada de 16 de se-

tembro de 2004, afirma que, tratando-se de um edifício de habitação “em bom estado 

de funcionalidade e construído de acordo com os preceitos legais então vigentes”, os 

serviços da Comissão Europeia estimam que “critérios de ordem estética não podem 

no caso vertente justificar o financiamento prioritário da sua demolição ou expropri-

ação pelo Programa Ambiente” (Comissão Europeia, 2004). 
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Acresce que, num relatório de auditoria do Tribunal de Contas às intervenções da 

componente 1 do Programa Polis, emitido em Dezembro de 2004 (Tribunal de Con-

tas, 2004:24), consta que a intervenção em Viana do Castelo apresentava falta de 

disponibilidade financeira, provocada pelo facto de terem sido realizadas despesas 

muito superiores às receitas obtidas e mesmo às previstas (receita-despesa = -

22.158.874€). Para além disso, a situação deficitária das intervenções de Viana do 

Castelo, agravada pelos cortes orçamentais, levou à necessidade de serem contraídos 

empréstimos70.  

A avaliação da Comissão Europeia e a situação económica da Sociedade levou a 

VianaPolis a desistir do pedido de financiamento no final de 2004 e procurar finan-

ciamento por meio de outras fontes. 

Em segundo plano, e de acordo com o depoimento de um dos moradores do Prédio 

Coutinho, até este ponto nenhum dos moradores teria demonstrado interesse em ab-

dicar da sua propriedade, o que levou a VianaPolis a evocar a utilidade pública da 

demolição junto do Ministério do Ambiente, para forçar a expropriação do Prédio e 

a sua aquisição. 

De acordo com a investigação conduzida por Baptista, o Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Regional, que detinha o poder oficial de decidir sobre a validade 

do pedido de Declaração de Utilidade Pública (DUP), face à resposta da Comissão 

Europeia, garantido que não autorizaria a operação com dinheiro de fundos europeus, 

e ao relatório do Tribunal de Contas, que revelava que as receitas próprias das soci-

edades Polis estavam sobreavaliadas, perguntou à VianaPolis se a capacidade para 

pagar a compensação financeira aos moradores poderia ser assegurada. Face à não 
 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

70 “A Sociedade VianaPolis, S.A., cuja despesa realizada é superior ao dobro das disponibilidades fi-
nanceiras, prevê que uma boa parte do financiamento, com origem em Receitas Geradas pela Interven-
ção, seja obtido apenas depois de 2005. Para superar as dificuldades de financiamento, a sociedade 
recorreu a 3 empréstimos de curto prazo, dos quais ainda se encontram activos em 2004 os seguintes: 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Minho – empréstimo em conta corrente caucionada, no mon-
tante de € 1,5 milhões, pelo prazo de 3 meses prorrogáveis, destinado a cobrir necessidades de tesoura-
ria; Millenium BCP – empréstimo efectuado em 18 de Maio de 2004, destinado a antecipação de recei-
tas, no montante de € 16,5 milhões, a utilizar em função dos autos de medição da obra, no prazo de 561 
dias (com a última prestação a vencer em 30 de Novembro de 2005)” (Tribunal de Contas, 2004:24). 
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resposta por parte da VianaPolis, e não existindo provas de execução da lei, o Secre-

tário de Estado viu-se forçado negar o carácter de urgente e de utilidade pública da 

demolição (Baptista, 2009:290).  

O cargo de Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional era então ocupado 

por José Eduardo Martins, deputado do partido social-democrata que integrava o 

círculo eleitoral de Viana, e que partilhava a preocupação do seu partido sobre a 

demolição não constituir uma prioridade para a cidade. No entanto, depois das elei-

ções nacionais de 2005 o partido socialista retornou ao governo central e Nunes Cor-

reia, o primeiro coordenador nacional do Programa Polis, substituiu Eduardo Martins 

no cargo de Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. O novo ministro do 

Ambiente decidiu conceder a Declaração de Utilidade Pública, permitindo assim que 

a VianaPolis procedesse com as expropriações, e decidiu que os custos envolvidos 

na demolição seriam suportados pelos fundos e receitas do governo central gerados 

pela venda de terras, evitando o prolongamento da discussão com a Comissão Euro-

peia (Baptista, 2009:292). 

Na sequência da publicação da Declaração de Utilidade Pública em Diário da Repú-

blica, a 16 de Agosto de 2005 (MAOTDR, 2005), os moradores do Prédio Coutinho 

foram notificados pela VianaPolis poucos dias depois, a 26 de Agosto, de que havia 

sido declarada “a utilidade pública das expropriações, com carácter de urgência, e 

autorizada a posse administrativa” do Prédio (VianaPolis, 2005). Na notificação era 

apresentada a cada morador uma proposta indemnizatória, assim como, a possibili-

dade de estabelecer um acordo com a VianaPolis, com base na cedência de uma 

fracção dos edifícios que haviam sido construídos pela Sociedade71. Anexadas à carta 

estavam a condições de acesso a este regime, que respeitaria a seguinte prioridade 

de escolha: 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

71 A VianaPolis construiu dois edifícios – um situado no Largo Infante D. Henrique, outro situado junto 
à Capela das Almas – “para poder oferecer aos proprietários e moradores do Edifício Jardim uma alter-
nativa de compensação dos direitos expropriados baseada na cedência de fracções dos mesmos” (Via-
naPolis, 2005). 
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1º – proprietários residentes e proprietários cuja fracção esteja devoluta; 

2º – proprietários com inquilinos, que aceitem transferir o contracto de arrenda-

mento para a nova habitação; 

3º – arrendatários que pretendam passar à condição de proprietários; 

4º – outros proprietários. 

Explica a respectiva carta (VianaPolis, 2005) que estas prioridades seriam respeita-

das “sem o prejuízo do objectivo de obter, no que respeita aos moradores, o melhor 

ajustamento possível das áreas e tipologias das habitações actuais com as futuras”. 

No entanto, o Sr. Francisco Rocha e a sua esposa – proprietários de uma fracção de 

cerca de 120m2, no 8º piso do Prédio Coutinho –, seriam obrigados a pagar um valor 

adicional de 20.000€ pela nova fracção que lhes foi atribuída, de modo a compensar 

o diferencial de áreas (um valor adicional de 1.100€/m2). Muitos moradores do Pré-

dio Coutinho encontraram-se nesta situação caso optassem pela permuta directa de 

fracções. 

Em alternativa, o sr. Francisco Rocha e a sua esposa poderiam obter uma quantia 

indemnizatória próxima dos 120.000€ (Fernando Rocha, depoimento recolhido âm-

bito da dissertação). No caso do Sr. Agostinho Correia – proprietário de uma fracção 

de 135,70m2, situada no 5º piso do Prédio Coutinho –, o valor indemnizatório pro-

posto foi 141.783.98€. 
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19 Apartamento sr. Agostinho Correia, vista orientada a Sul. 

18 Apartamento sr. Agostinho Correia, vista orientada a Sul. 

17 Apartamento sr. Fernando Rocha, vista orientada a Norte. 
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Da perspectiva dos moradores, as soluções equacionadas não eram justas. E apesar 

de existir subjacente um valor sentimental inestimável pelas casas que foram cons-

trindo ao longo de mais de 40 anos, este descontentamento não se limita apenas à 

diferença inevitável entre custo e valor. 

Agostinho Correia afirma que o valor indemnizatório estipulado pela VianaPolis não 

lhe permitiria continuar a viver no centro histórico72 (Agostinho Correia, depoimento 

recolhido no âmbito da dissertação). O Prédio Coutinho estava a ser acusado de co-

meter atentado urbanístico e estético, e, por este motivo, as fracções do Prédio esta-

vam a ser desvalorizadas pela VianaPolis. Por outro lado, os apartamentos oferecidos 

para troca pela Sociedade estavam a ser valorizados sob o argumento de que são 

construções mais recentes73, mais respeitosas do centro histórico em que se inserem 

e por constituírem um projecto de arquitectos portugueses de referência. 

Muitos moradores acreditam, no entanto, que as alternativas habitacionais apresen-

tadas são de qualidade inferior, tanto em termos estéticos como construtivos. Ambas 

as fracções referidas acima correspondem a unidades habitacionais que possuem 

duas frentes urbanas, permitindo que as divisões comuns estejam orientadas a Sul, 

sobre o jardim e o rio (imagem 17 e 18), e a zona dos quartos orientada a Norte, 

contemplando a cidade e a montanha (imagem 19). Em termos construtivos o Prédio 

Coutinho caracteriza-se pela consistência maciça da construção dos anos 70, assim 

como a métrica e a regularidade rígida das suas fachadas. 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

72 Em seguida, Agostinho Correia oferece vários exemplos de imóveis dentro da área do centro histórico 
que, na altura, estaria interessado em comprar, mas que eram, efectivamente, mais caros. Caso aceitasse 
a proposta indemnizatória da VianaPolis, teria de mudar-se para a Meadela ou Darque, fora do centro 
da cidade (Agostinho Correia, depoimento recolhido no âmbito da dissertação). 
73 Agostinho Correia afirma que o presidente Defensor Moura chegou a usar “como forma de alicia-
mento em tom jucoso”, o facto de as novas fracções oferecerem comodidades que não existiam no 
Prédio Coutinho, uma delas sendo a inclusão de um lugar de estacionamento (Agostinho Correia, de-
poimento recolhido no âmbito da dissertação). 
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Mas acima de tudo, à parte de questões superficiais, devaneios estéticos e outros 

argumentos discutíveis, é legítimo que as pessoas não queiram viver numa casa na 

qual não se reconhecem, e que lhes estava a ser imposta. 

Por estes motivos, a legalidade da Declaração de Utilidade Pública foi contestada 

judicialmente pelos habitantes do prédio em Setembro de 2005, que avançaram com 

um conjunto de 3 acções judiciais (Agostinho Correia, depoimento recolhido no âm-

bito da dissertação)74. 

Um ano depois, a 31 de Outubro de 2006, o Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga (TAFB) decidiu a favor de uma das acções judiciais interpostas, forçando a 

VianaPolis a suspender os procedimentos de expropriação75. 

Durante todos estes anos, este processo jurídico foi sendo arrastado por uma sequên-

cia incansável de providências cautelares interpostas pelos moradores contra as in-

tenções da VianaPolis. 

Mais recentemente, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Braga – que declarou improcedente a última providência cautelar movida pe-

los moradores –, a Sociedade VianaPolis fixou o dia 24 de Junho como prazo final 

para os últimos 12 moradores abandonarem o Prédio, e dar-se início aos trabalhos 

de demolição. 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

74 Também por volta desta altura, os moradores do Prédio Coutinho procuraram classificar duas igrejas 
nas proximidades do Prédio (igreja de S. Bento e capela das Almas) como monumentos de interesse 
público. De acordo com a lei, caso esta providência cautelar fosse aceite em tribunal, as igrejas benefi-
ciariam de uma Zona Especial de Protecção (ZEP), cujo perímetro é definido por um raio de 50 metros 
de afastamento relativamente ao imóvel classificado, que abrangeria o prédio Coutinho. No final, o 
processo de classificação como imóvel de interesse público não resultou favorável, no entanto, este 
episódio é relevante para pôr em evidência a amplitude das acções desenvolvidas pelos residentes, que 
não se restringiram às acções em tribunal. 
75 Até àquele momento a Sociedade já tinha fechado acordos com cerca de quarenta das noventa famí-
lias que habitavam o prédio. Quando o Programa Polis teve início em Viana do Castelo, no ano 2000, 
o Prédio Coutinho era habitado por cerca de 300 pessoas, na sua maioria idosos, que ocupavam o total 
das suas 86 unidades habitacionais75. Actualmente, apenas 12 dos moradores do Prédio Coutinho con-
tinuam a luta que iniciaram há mais de 19 anos atrás. 
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Nesse dia, todos os moradores recusaram abandonar o Prédio Coutinho. Posto isto, 

a VianaPolis procedeu ao corte de todas as infra-estruturas, iniciou os trabalhos de 

demolição de algumas das fracções que já estavam desabitadas, e proibiu todos os 

moradores que saíssem do Prédio de voltar a entrar em suas casas. Para além disso, 

o presidente da câmara acusou os moradores de ocupação ilegal de propriedade do 

Estado. 

Esta condição foi temporariamente anulada pela última providência cautelar inter-

posta pelos moradores a pedir a reversão da autorização da acção de expropriação 

pela VianaPolis. A providencia foi aceite pelo tribunal e todas as infra-estruturas 

foram repostas e os trabalhos de demolição foram estagnados. 

Actualmente76, os moradores continuam a aguardar a decisão do TAF de Braga, mas 

já se encontram conformados com impotência que lhes é inerente face a este pro-

cesso.  
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76 Setembro de 2019. 
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4. Conclusão 

A ACÇÃO POLÍTICA ATRAVÉS DA ARQUITECTURA 

A análise até aqui desenvolvida deixa evidentes uma série de questões com as quais 

se debate o insucesso do ordenamento do território como política pública em Portu-

gal. 

Em primeiro, permite perceber porque é que resiste no sistema político português o 

sentimento de que a administração pública permanece demasiado distante dos cida-

dãos77 (Tavares, 2019:42), ao evidenciar a percepção que os vários actores políticos, 

de âmbito nacional e local, têm de um conjunto de questões éticas e morais inerentes 

a qualquer exercício de planeamento urbano, assim como, a postura, muitas vezes de 

carácter paternalista, que estes actores políticos assumem a respeito da opinião pú-

blica. 

Em segundo, permite perceber porque é que permanece nos cidadãos portugueses 

uma sensibilidade arquitectónica frágil e insegura, que se revela, frequentemente, 

numa atitude individualista. Esta situação pode evidenciar o arquitecto como uma 

peça intermediária falível, muitas vezes afastado das questões político-sociais. 

O Programa Polis torna evidente o ciclo vicioso em que se expressam estas três en-

tidades – cidadãos, administração pública, e comunidade técnico-profissional. 

Com intenções de transformar e melhorar a condição urbanística do país, o Programa 

Polis foi mais ao encontro do discurso actualmente vigente sobre políticas urbanas e 
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77 Portugal continua a ser um dos Estados mais centralizados da Europa Ocidental e, nesse sentido, há 
uma clara sensação de distância dos cidadãos em relação à administração central (Tavares, 2019:42). 
Este sentimento de “distância ao poder” já havia sido demonstrado por Cabral em 1997, através da 
realização de um inquérito a uma amostra representativa da população portuguesa adulta sobre o de-
sempenho do regime democrático português do ponto de vista dos cidadãos. Este último foi abordado 
no capítulo 1 da presente dissertação. 
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de cidade, que destaca o papel fundamental da competitividade das cidades para o 

desenvolvimento regional e nacional no contexto da globalização, do que ao enten-

dimento das realidades históricas, sociais, económicas e políticas do nosso país.  

Este urbanismo, explica Henri Lefebvre, “pretende ser científico” (1968:36), e 

funda-se tanto sobre a ciência como sobre as investigações que aspiram a ser sinté-

ticas (pluri ou multidisciplinares). Este cientismo, “que acompanha as formas deli-

beradas do racionalismo operativo, tende a negligenciar o chamado factor hu-

mano”, e a reduzir o urbanismo a uma estratégia global, “a uma filosofia, a uma 

concepção da sociedade, a uma estratégia política” (Lefebvre, 1968:37). 

Neste urbanismo, o factor tempo78 deixa igualmente de ser decisivo nas acções de 

planeamento do território, que passam a estar dependentes do prazo dos ciclos elei-

torais79. 

É neste paradigma político que se inserem iniciativas governamentais como o Pro-

grama Polis, que pretendem contribuir para a estruturação rápida da competitividade 

e do desenvolvimento económico e social do país. As virtuosidades deste tipo de 

actuação urbanístico-estratégica são consideradas acima do planeamento corrente.  

O cronograma de intervenções da VianaPolis especificou sensivelmente três anos 

para a aquisição do Prédio Coutinho através de um processo de expropriação por 

Declaração de Utilidade Pública e para a demolição do edifício (Nov. 2000 – Dez. 
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78 O factor tempo, “com as suas incertezas, variações e oportunidades”, permite o planeamento da ci-
dade e a efectivação dessas transformações urbanísticas a velocidades diversas, obrigando a distinguir 
o que se impõe como durável e estruturante para a sociedade e o que é apenas provável, acidental ou 
particularista (Nuno Portas, 2010:14). 
79 Neste urbanismo, os programas públicos reduzem-se a campanhas eleitorais baseadas numa oferta 
sólida de conteúdos e numa grande capacidade operacional, numa estratégia clara de marketing político. 
Estudiosos afirmam que o progressivo afrouxamento do vínculo entre partidos e cidadãos provocou 
uma maior volatilidade eleitoral e conduziu ao aumento das analogias entre o mercado das empresas e 
o mercado da política. Daqui resultou a comparação dos candidatos e partidos políticos a bens de con-
sumo, e dos eleitores a consumidores de bens políticos (Needham 2003; Lilleker e Scullion 2008, citado 
por Cacciotto, 2011:49). Os mesmo autores não deixam de questionar que impacto terá esta nova era 
política no funcionamento dos sistemas democráticos. 
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2003). Para além das questões éticas quanto à legitimidade que existe na expropria-

ção do Prédio – nomeadamente as perspectivas dos cidadãos em contraponto com a 

concepção relativa e/ou temporária do que deve ser a estética de uma cidade, assim 

como de outras questões no campo arquitectónico e urbanístico, ou até económico e 

político80 – é de relevar a importância do factor tempo na concepção de um projecto 

desta escala de actuação. 

Neste caso, a expropriação do Prédio não poderia ter sido programada como um ob-

jectivo de longo termo, permitindo aos moradores concretizar as suas perspectivas 

vitalícias de lá viver? Deste modo, permitir-se-ia a existência de um período transi-

tório, um tempo para a próxima geração de residentes, proprietários e inquilinos se 

adaptarem à nova realidade. 

O factor tempo torna-se importante sob esta perspectiva. Este funciona também 

como mecanismo regulador do conflito social no que toca a grandes intenções urba-

nísticas. 

Da perspectiva do MAOT, o arrastamento no tempo do conjunto de acções que se 

pretendia executar, “prejudicaria os propósitos do Programa e perturbaria, segura-

mente, a vida dos cidadãos que vivem ou utilizam as zonas de intervenção”81 (RCM 

26/2000, 15 de Maio). 

Por outro lado, acrescenta a VianaPolis no documento do Plano Estratégico da ci-

dade, que o arrastamento temporal das intervenções não permitiria “vincar o carácter 

uno da intervenção em Viana”, a qual se perderia “num contexto pouco marcante”, 

e o que prejudicaria “a qualidade do legado” que viria a ficar marcado na cidade 
 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

80 A autarquia também teria de disponibilizar dinheiro para esta intervenção, no âmbito da sua partici-
pação na Sociedade Polis. Assim poderia ponderar-se de uma forma mais objectiva o interesse de gastar 
este dinheiro com este objectivo, confrontando-o com outras intervenções que são prementes no con-
celho e que não devem ser relegadas para segundo plano. Nada impede, já que são verbas próprias, que 
sejam utilizadas com outros fins (Paulo Vilaverde, in Público, 18.09.2000). 
81 Mas pergunta-se, então, “não são estes interesses (que, em último termo, se reconduzem à qualidade 
de vida dos cidadãos e ao direito a uma actuação eficaz da Administração quando estão em causa as 
suas posições jurídicas subjectivas) que perpassam todas as questões relativas ao urbanismo e que se 
manifestam em todo o território nacional?” (Mendes, 2001:89). 
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(MAOT e CMVC, 2000:21). Para além disso, importava promover a demolição do 

Prédio Coutinho como “umas das acções mais espectaculares e exemplares de todo 

o programa”, inerente à sua designada “vocação demonstrativa e pedagógica” (Jor-

nal de Notícias, 05.06.2000), e como um acto simbólico de uma actuação política 

eficaz82. 

O que estava em causa eram intervenções de requalificação urbana com carácter de-

monstrativo para o resto do país. As razões de urgência que levaram à adopção de 

mecanismos de gestão urbanística semelhantes aos que foram criados a propósito da 

Expo’98 prendiam-se, assim, com a importância que tinha provocar um efeito resso-

nante no país. Deste modo, levando à desvalorização da importância que existe na 

distinção entre programação e efectivação, entre plano e projecto. 

Os desígnios da VianaPolis, absortos neste objectivo primordial, foram sendo possí-

veis devido à existência de gestores e instrumentos políticos despóticos para executar 

tais operações urbanas83. Mas apesar de as leis aprovadas na concepção do Programa 

Polis serem pródigas quanto ao conjunto de poderes próprios das autoridades admi-

nistrativas atribuídas às Sociedades gestoras, a postura que a câmara municipal adop-

tou foi também determinante para a dinâmica geral do conflito já que as decisões da 

Sociedade eram tomadas por mútuo acordo. Neste caso, foi o próprio presidente da 

câmara de Viana que viu no Programa Polis uma oportunidade única para concretizar 

“uma antiga aspiração e um legítimo direito de todos os vianenses”, “o direito à pai-

sagem do centro histórico sem aquela monstruosidade” (Defensor Moura, in Alto 
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82 Já que esta era uma intenção que “tinha antecedentes remotos e recentes na gestão municipal” (De-
fensor Moura, in Alto Minho, 25.07.2001). 
83 Informa-nos a Resolução do Conselho de Ministros que “não faria sentido constituir Sociedades a 
fim de agilizar a realização das intervenções, sem atribuir às mesmas meios suficientes para prosseguir 
os seus objectivos” (RCM 26/2000, 15 de Maio). Outras cidades estiveram no centro de conflitos gera-
dos pelo modelo de gestão próprio do Programa Polis, no entanto, o caso do Prédio Coutinho em Viana 
destaca-se pela natureza social do conflito. Este foi um dos casos mais complexos e mais longos do 
Programa. 
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Minho, 20.04.01). Uma oportunidade que ele próprio, enquanto principal responsá-

vel autárquico, tinha “o dever de não desperdiçar” (Defensor Moura, in Alto Minho, 

20.04.01). 

E embora a intenção de demolir o Prédio Coutinho não chegasse a ser oficialmente 

assumida pela Sociedade gestora até ao dia da primeira sessão de discussão pública 

do Plano de Pormenor para o Centro Histórico84, na Resolução do Conselho de Mi-

nistros85 a cidade de Viana já consta como uma das principais beneficiadoras das 

intervenções no âmbito do Programa Polis, uma vez existirem “algumas situações a 

necessitarem de correcção e que envolvem privados, como, por exemplo, desvios 

notórios da cércea no centro histórico”. Esta passagem da Resolução do Concelho 

de Ministros remete, exactamente, para a existência de uma candidatura, apresentada 

pela autarquia, de inclusão da demolição do Prédio Coutinho no âmbito do Programa 

Polis. Mas, para além de tornar evidente e adquirida a intenção do executivo admi-

nistrativo de demolir o Edifício, confirma a existência de uma estratégia política pro-

gressivamente em consolidação. 

Como pode ser depreendido dos capítulos anteriores, a actuação do presidente da 

câmara foi pautada por uma postura demagógica, obscura, e muitas vezes até con-

traditória86. Era cada vez mais determinante o ataque ao Prédio Coutinho. Este che-
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84 Realizada no dia 9 de Julho de 2001, portanto, mais de um ano após a inauguração do Programa na 
cidade. 
85 Resolução do Conselho de Ministros 26/2000, 15 de Maio. 
86 Vários eventos evidenciam esta postura. Recorde-se a primeira reunião entre os moradores e o presi-
dente da câmara depois de se ter anunciado a intenção de demolir o Prédio Coutinho, onde o presidente 
afirmou que nenhuma decisão tinha sido tomada, e a carta enviada em seguimento da reunião que con-
trariava esta primeira declaração. Mais tarde, ao tentar legitimizar a demolição, o presidente da câmara 
afirma que as verbas de financiamento que foram obtidas especificamente para a demolição seriam 
delegadas “para qualquer outra cidade candidata”, caso não servissem o propósito a quem estava desti-
nadas. Defensor Moura chegou mesmo a constatar, com base no número de comentários apresentados 
pelos moradores do Prédio durante o período de discussão pública relativamente ao projecto de demolir 
o Edifício, que só alguns moradores estavam “contra a demolição”, e afirmando estar “sinceramente 
convencido” de que interpretava correctamente o sentimento da maioria dos seus concidadãos relativa-
mente ao Edifício Jardim (Defensor Moura, in Alto Minho, 25.07.01). Além disso, várias declarações 
que o Presidente da Câmara fez nos jornais e na televisão demonstram que o diálogo da câmara com a 
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gou a ser propalado como elemento de exclusão da cidade a uma candidatura a Pa-

trimónio da Humanidade87. E apesar de não ter sido possível verificar a veracidade 

desta intenção, ou se Prédio consistia, de facto, um elemento de exclusão nesta clas-

sificação, é evidente o modo como os conceitos associados ao Polis de Viana, nome-

adamente os de “património” e “modernidade”, foram socialmente construídos e 

apropriados em termos políticos e ideológicos pelas instituições dominantes, de 

forma a constituir-se uma base social de apoio largamente maioritária, potenciando 

a aceitação do Programa, assim como, a participação dos vianenses sem criar grandes 

entraves. 

A persuasão através da ideologia e da publicidade, afirma Lefebvre (1968:38), é uma 

das formas de expressão do poder político sobre a sociedade urbana, permitindo 

“uma exploração refinada das pessoas encaradas simultaneamente como produtores, 

como consumidores de produtos e como consumidores de espaço”. 

Esta exploração atinge o seu expoente máximo face à questão da demolição do 

Prédio Coutinho. O discurso político mostrava-se convicto de que os moradores do 

Prédio estavam apenas a acautelar os seus interesses privados, atitude demonstrativa 

da “mentalidade da população em geral e da população vianense em particular, que 

se alheia, talvez por desconhecimento e descrédito, de apresentar propostas válidas 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

omissão de moradores nunca existiu: “Não tenho que falar com os moradores, e só o farei depois de 
termos as necessárias aprovações da Assembleia Municipal”; “Não têm nada que ficar surpreendidos 
pois já sabem há muitos anos que o prédio está condenado a ser demolido”; “Já procedemos às ne-
cessárias avaliações e os moradores ou as aceitam, ou então têm sempre recurso aos tribunais” (Alto-
Minho, 08.08.2001). 
87 No decorrer de um workshop sobre o Programa Polis em Viana, Matos Fernandes, elemento da Quar-
tenaire Portugal e responsável pela elaboração do Plano de Pormenor do Centro Histórico, afirma que 
“se Viana do Castelo eliminar as intrusões visuais e as discrepâncias volumétricas, pode ter peneiras 
para se candidatar a Património Mundial” (Matos Fernandes, in O Caminhense, 27.04.01). “Embora 
admitindo que a demolição do Prédio, por si só, não sustentaria a candidatura, Matos Fernandes consi-
derou esse passo inevitável para o processo e o seu desencadeamento”. No entanto, a existir uma can-
didatura, e se esta fosse eventualmente aceite, seria fundamental ponderar as vantagens (naturais bene-
fícios financeiros imediatos e mediatos à cidade) com os custos sociais e financeiros que a demolição 
do prédio acarretaria. 
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e altruístas em favor do bem comum” (Defensor Moura, citado por Torres, et al., 

2004:103)88. 

A definição e hierarquização dos critérios que pautam a distinção (socialmente cons-

truída) entre as “questões privadas” e as “questões públicas” é, naturalmente, sub-

jectiva. No entanto, existe uma tendência na retórica política dominante para se apro-

priar política e ideologicamente de um alegado “interesse público” para, primeiro, 

advogar os seus próprios interesses como “questão pública”, e segundo, desvalorizar 

as preocupações manifestadas pelos cidadãos enquanto “questões particulares”, “so-

bretudo se contrárias à posição defendida pelos primeiros” (Torres et al., 

2004:103)89. 

Deste modo, o conflito foi sempre desconsiderado como algo manobrável através 

dos procedimentos estatutários de discussão pública, os quais, geralmente, serviam 

apenas para legitimar os interesses da Sociedade90. 

Em face deste disfuncionamento relacional entre gestores políticos e sociedade, o 

arquitecto deve procurar legitimar a participação pública e criar obstáculo às agendas 

políticas despropositadamente rápidas, contrariando processos pouco democráticos 
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88 Opinião manifestada pelo Presidente da Câmara aquando da sessão da Assembleia Municipal que 
aprovou o Plano de Pormenor do Centro Histórico. 
89 Mesmo que o apoio popular estivesse do lado das decisões do município a respeito da demolição do 
Prédio, não é correcto alegar que se está a agir em defesa o interesse público. O interesse público não 
pode ser visto como o interesse de uma maioria, marginalizando os interesses das minorias. Deste modo 
consta no artigo 266º da Constituição da República Portuguesa que a acção da Administração Pública 
deve visar, não só, “a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legal-
mente protegidos dos cidadãos”, mas também que os órgãos e agentes administrativos devem actuar, 
“no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da 
justiça, da imparcialidade e da boa-fé”. Deste modo, não se permite que o direito Administrativo resida 
unicamente no “interesse público”, que constitui um conceito impreciso, mas também nos “direitos 
fundamentais”, limitando a discricionariedade da Administração (Lei Constitucional n.º 1/2005, 
pp.4681). 
90 Obrigando os moradores do Prédio a recorrer a tribunais para inviabilizar a concretização da demo-
lição. No entanto, até hoje, (Setembro de 2019) as várias acções jurídicas movidas acabaram por ser 
decididas a favor da Sociedade gestora. O conjunto de poderes legalmente atribuídos às Sociedades 
gestoras, de modo a que estas pudessem prosseguir os seus objectivos, revelaram-se directamente pro-
porcionais à escassez de recursos detidos pelos cidadãos para poder ver concretizadas as suas vontades. 
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e transparentes, que procuram gerar consenso passivo e deslegitimizar o conflito so-

cial. O arquitecto deve ter a ousadia de entrar no território árido que é o território 

normativo, para que o possa questionar, nomeadamente no campo da produção le-

gislativa91. 

A tentativa de demolição do Prédio Coutinho é um exemplo dos excessos que se 

cometem através da arquitectura e do urbanismo enquanto instrumentos de poder, 

impondo-se determinados valores urbanos e culturais92, e sacrificando-se uma pe-

quena minoria pela necessidade de se reverterem os estragos feitos ao “perfil urba-

nístico do centro histórico da cidade” e ao património do município. 

O próprio acto de licenciamento e construção do Prédio Coutinho, assim como a 

demolição do primitivo mercado municipal que a antecedeu, poderão, eventual-

mente, ser exemplares dos excessos de poder que se cometem através da arquitectura 

e do urbanismo, que se vão prestando a todos os argumentos do poder político, do 

capital e dos interesses imobiliários93. 

De facto, quando se trata de analisar a relação entre arquitectura e política, esta pas-

sará certamente por analisar a relação entre arquitectura e poder94.  

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

91 O activismo político da arquitectura deve desafiar o sistema de produção de legislação. Não bastará 
que a revogação do decreto-lei 73/73 estabeleça que a elaboração e subscrição de projectos de arqui-
tectura incumbe aos arquitectos. A legislação aplicável à profissão deveria tornar a figura do arquitecto 
cada vez mais presente e determinante no ambiente institucional das políticas e dos programas públicos, 
os quais têm uma importância cultural incontornável (Hall e Taylor, 1996:947, citado em Baptista, 
2009:21). 
92 Quando o Prédio Coutinho foi construído os valores urbanos e culturais que se impunham eram os 
de “progresso” e de “modernização”. No entanto, à medida que os valores urbanos e culturais se foram 
alterando, actualmente, a demolição impõe-se como necessidade de “uma arquitectura em conformi-
dade com a traça do centro histórico” (Fernandes, 2001:77). 
93 Faz-se referência à suspeita de que o processo de venda do terreno do mercado foi parte de uma 
estratégia financeira da Câmara que pretendia comprar novas instalações onde realojaria a sede da câ-
mara municipal, e por isso ultrapassou as suas competências legais para permitir a construção do Prédio 
Coutinho. 
94 Esta é a interpretação de Deyan Sudjic no seu livro The Edifice Complex: how the rich and power-
ful shape the world, onde analisa com detalhe a arquitectura promovida por ditadores (Adolf Hitler, 
Benito Mussolini, Joseph Stalin, Saddam Husseinm, etc.) ou por líderes democratas como François 
Mitterrand, como sendo uma imposição de ideias através dos espaços e das formas.  
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Manuel Graça Dias e Ana Vaz Milheiro colocam a seguinte pergunta a Nunes Cor-

reia, o primeiro coordenador nacional do Programa Polis, a propósito da controvérsia 

que envolvia uma séria de edifícios altos espalhados pelo país e que estavam consi-

derados para demolição uns anos após ter-se dado início ao Programa Polis: “Não se 

correrá o perigo de se colocar toda a gente a imaginar que os edifícios altos são 

nefastos e que só os edifícios baixos são interessantes, pervertendo-se completa-

mente a sensibilidade arquitectónica, que já de si, é tão pequena?” (Dias; Milheiro, 

2003:12). 

“Não será ingenuidade imaginar que o Polis possa corrigir os “erros urbanísticos”? 

[...] Quantos “edifícios Coutinho” há no mundo, mais baixos, mais discretos e mais 

feios?” (Dias; Milheiro, 2003:12). 

A resposta de Nunes Correia exemplifica o problema colocado em questão aqui: “[...] 

em primeiro lugar, o Polis não pretende corrigir os erros urbanísticos deste país. Pre-

tende dar exemplos de correcção de erros urbanísticos. O Polis tem uma fortíssima 

vocação demonstrativa e pedagógica. Não pretende resolver os problemas das cida-

des portuguesas, mas tem a pretensão de fazer intervenções com alguma exemplari-

dade...Há milhões de “prédios Coutinhos” espalhados pelo país todo. É um caso 

muito emblemático e conduziu a uma acção pública, suficientemente participada, 

discutida, juridicamente fundamentada, financeiramente sustentada, para demolir 

um edifício daqueles. É um “caso de estudo” espantoso que propaga um efeito 

enorme na mentalidade das pessoas” (Dias; Milheiro, 2003:12). 

O conflito em torno da demolição de uma “torre” em Viana do Castelo foi inclusi-

vamente argumento do então Ministro José Sócrates – que era quem aprovava os 

Planos Polis na altura – para reprovação do projecto para outras torres, por exemplo, 

o edifício do arquitecto Manuel Salgado, com dezoito pisos de escritórios para a zona 

da Estação em Cacém. Um edifício que poderia ser um marco e trazer emprego para 

aquelas zonas, fundamentalmente de habitação (Manuel Graça Dias, entrevista por 

Cunha, 2007:91). 
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A arquitectura exerce o seu sentido de poder, afectando desde o imaginário e a sen-

sibilidade das pessoas, até ao uso dos espaços e da cidade. No exercício da arquitec-

tura e do urbanismo é importante ter consciência do espaço como elemento de poder. 

Esta consciência deve servir para que os actores com intervenção directa nesse do-

mínio repensem o significado do seu relacionamento político e social com os restan-

tes actores da sociedade.  

A necessidade de construir esta consciência responsabiliza, em primeiro lugar, a co-

munidade técnico-profissional, da qual se espera maior iniciativa na discussão de 

temas e na proposta de acções que permitam introduzir estas dimensões esquecidas 

da política – da mobilização e envolvimento da sociedade –, as quais desempenham 

um papel fundamental no desenvolvimento social95. Espera-se também mais inicia-

tiva na construção de um novo entendimento da função do planeamento, “em que 

mais do que actuar a favor de uma ordem e de um projecto predefinidos de natureza 

política e socioeconómica se procura promover, no contexto de uma visão partilhada 

e através de metodologias colaborativas, compromissos em torno de determinados 

valores (sustentabilidade, competitividade, coesão social e territorial, etc.)” (Ferrão, 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

95 Como afirma Cabral, “se é verdade que «nada politiza mais do a politização», ainda é preciso que os 
cidadãos entrem nesse espaço público para que a politização comece a ter lugar e é isso que, frequen-
temente, não ocorre” (Cabral, 2000:96). Num ciclo de conversas abertas sobre os bairros do SAAL 
Norte, Siza Vieira fala acerca da importância de projectar com os moradores, e relembra um momento 
particular do processo de construção do bairro da Bouça: “Vieram uns engenheiros mostrar aos mora-
dores que estavam a morar numa coisa indigna e tola. Uma das coisas que disseram foi: “- Vejam este 
vermelho horrível!” e um dos moradores respondeu: “- Não, não, isso é uma homenagem ao Bruno 
Taut.” (Álvaro Siza, 2014). A utilização da cor foi, a partir desta altura, um dos elementos mais carac-
terísticos da obra de Bruno Taut e de muita construção social do século XX na Europa. Chegou a con-
tagiar muitas obras portuguesas, sobretudo depois da revolução de 25 de Abril, tal como vemos no 
bairro da Bouça em que Siza Vieira declarou explicitamente que a arquitectura de Taut foi fonte de 
inspiração. A resposta do morador do Bairro da Bouça é demonstrativa da compreensão e adopção dos 
símbolos da revolução, que era um tema internacional na altura (relacionado com a situação política na 
Europa e com a situação das favelas na América do Sul), e foi resultado de um processo de comunicação 
e compromisso entre arquitecto e associação de moradores. Com o SAAL há uma alteração de paradi-
gma político na forma de fazer cidade, mas também dentro da própria arquitectura, no paradigma dis-
ciplinar, na relação cliente e arquitecto. “Ali foi uma oportunidade de conhecer as pessoas mais direc-
tamente, debater com elas os seus problemas e procurar a resposta, fornecendo a sua formação, a sua 
educação como arquitecto, o que promovia, no fundo, uma mútua aprendizagem e uma troca de expe-
riências profissionais ou não” (Siza Vieira, entrevista por Amaral, 2013). 
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2011:52). Mas acima de tudo, espera-se da comunidade técnico-profissional que pos-

sua sensibilidade contextual. 

Em Portugal, após o advento da ditadura militar, estas dimensões perdidas da política 

ganharam algum protagonismo e reconhecimento através dos movimentos sociais 

urbanos unificados em torno do problema comum da habitação. Durante os anos do 

SAAL, esteve em acção a primeira geração de arquitectos que desempenharam um 

forte papel político a partir da administração pública96, ao trabalharem directamente 

junto dos municípios e das populações, desempenhando, “simultaneamente, o papel 

de militantes ou de educadores, no bom sentido, não paternalista, do termo” (Nuno 

Portas, citado por Bandeirinha, 2007:113). 

Apesar de tudo, o compromisso político e social da arquitectura e do urbanismo pa-

rece tender a ter continuidade apenas em ambientes progressistas, durante períodos 

de transição, e por isso, normalmente, limita-se a períodos breves e intensos (Mon-

taner, Muxí, 2011). 

Assim, uma consequência crucial da transição para um sistema capitalista e da sua 

tendência para transformar todo o espectro social num sistema de produção, é tam-

bém a transformação radical da função do arquitecto. Principalmente quando é inse-

rido neste tipo de actuações urbanístico-estratégicas, protagonizadas pela Expo 98 e 

pelo Programa Polis, este tende a converter-se num servo dos interesses do poder 

privado e da ideologia do poder público. E mesmo que continue a defender o seu 

papel cultural e social, num contexto em que o urbanismo parece ter-se gradualmente 

vulgarizado como um dispositivo monopolizável pelos poderes públicos, prestando-

se unicamente aos seus objectivos económicos e políticos, a prática da profissão 

acaba por se tornar incompatível com o exercício da sua vocação crítica. 

Rui Mealha, um dos arquitectos responsáveis pela elaboração do Plano de Pormenor 

do Centro Histórico, afirma a propósito da controvérsia que envolveu a tentativa de 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

96 Muitos arquitectos e urbanistas também desempenhavam cargos em departamentos e serviços do 
Estado, contribuindo para contrariar a paralisia administrativa do Estado. 
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demolição do Prédio Coutinho que estas são questões que fazem parte de um “pro-

cesso jurídico que está fora do entendimento disciplinar, da concepção técnica do 

próprio projecto” (Rui Mealha, entrevista por Cunha, 2007:103). 

A elaboração do Plano de Pormenor e as soluções urbanísticas que constam nele não 

são independentes de um cliente – a Sociedade gestora – e de uma encomenda pú-

blica predefinida de natureza política 97. No entanto, estando sempre implícita uma 

relação arquitecto-cliente, não deve ser desacautelada a relação, mais duradoura, pro-

jectista-sociedade. 

Logo, importaria não encarar a concepção técnica do Plano de Pormenor e o conflito 

social e jurídico que envolveu as soluções nele consagradas como problemas distin-

tos. Pois, o planeamento do espaço respeita, em última instância, à sociedade que o 

ocupa. 

A culpa a atribuir não é particular. Não pertence a uma só pessoa, ou uma classe 

profissional. 

Afirma Lefebvre sobre a cidade, que esta “situa-se num entre-dois, num meio-cami-

nho entre o que chamamos a ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos 

mais ou menos vastos, mais ao menos organizados e estruturados, e relações desses 

grupos entre si) e a ordem longínqua, a da sociedade, regulada por grandes e pode-

rosas instituições (Igreja, Estado), por um código jurídico, formalizado ou não, por 

uma “cultura” e por conjuntos significantes. A ordem longínqua institui-se a esse 

nível “superior”, isto é, dotado de poderes. Ela impõe-se. Abstracta, formal, supra-

sensível e aparentemente transcendente, ela não é concebível fora das ideologias (re-

ligiosas e políticas). Ela comporta princípios morais e jurídicos. Esta ordem longín-

qua projecta-se na realidade prático-sensível. Ela torna-se visível quando é escrita. 

Na ordem próxima, e mediante essa ordem, a ordem longínqua persuade, o que com-

pleta o seu poder de constranger. Ela torna-se evidente pela e na imediatez. A cidade 

 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

97 Recorda-se que a demolição do Prédio Coutinho era uma intenção do executivo administrativo e já 
constava na Resolução do Conselho de Ministros 26/2000, 15 de Maio, como foi citado acima. 
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é uma mediação entre as mediações. Contendo a ordem próxima, ela mantém-na; 

ela estabelece relações de produção e de propriedade; ela é o lugar da sua produção. 

Contida na ordem longínqua, a cidade sustenta-a; incarna-a; projecta-a num terreno 

(o local) e num plano, que é o da vida imediata; ela inscreve-a, prescreve-a, escreve-

a, texto num contexto mais vasto inapreensível em si mesmo sem o recurso à refle-

xão” (Lefebvre, 1968:56). 

O arquitecto, pertencente a ambas as ordens, pode, se assumir essa responsabilidade, 

ter o poder de interlocução entre ambas, e conseguir equilibrar a corrente individua-

lista da ordem próxima e o poder autoritário da ordem longínqua. O arquitecto deve 

estudar ambas, como estuda o curso da história e dos contextos de intervenção, já 

que estes são muito mais do que espaciais, são políticos e sociais. O arquitecto deve 

ser interdimensional. E para isso, como advertiu Massimo Cacciari (Cacciari, 1975, 

citado por Tafuri, 1976), “qualquer esforço tendente a reformas estabilizadoras será 

apenas «apologia do sistema»”. 
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APÊNDICE 1
Área Nascente de aplicação do Plano de Pormenor do Centro Histórico e envolvente.
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APÊNDICE 2
Planta da envolvente próxima do Prédio Coutinho.
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