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Conjunto Habitacional e Equipamentos

arquitectura: José Gigante / João Álvaro Rocha

comportamento térmico passivo: Vasco Freitas

Fotografias: José Gigante

Gondifelos – Vila Nova de Famalicão,1989-1997



Sobretudo a partir de 1988, ano em que participei , com João Álvaro Rocha, no Concurso Internacional   
PLEA-88, compreendi melhor que o desenho de um edifício não é independente do seu enquadramento solar. 



Por exemplo, uma fachada Sul e uma fachada Norte serão diferentes nos seus requisitos e, como tal,
tendencialmente diversas na sua configuração. Estas são imagens das fachadas Sul e Norte do edifício que
resultou desse concurso., onde se expressam tanto as preocupações de protecção solar dos vãos como a
procura da rentabilização dos ganhos passivos (a Sul) e da minimização das perdas energéticas (a Norte).



Laboratório Nacional de Investigação Veterinária

arquitectura: José Gigante / João Álvaro Rocha

comportamento térmico passivo: Vasco Freitas

Fotografias:  Luís Ferreira Alves

Vairão – Vila do Conde, 1991‐2000

PRÉMIO EUROPEU DE  ARQUITECTURA AIA – EUROPE, 2001
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O tema do enquadramento solar não mais sairia da nossa mesa de trabalho . Entre os projectos subsequentes 
destaco o do Laboratório Nacional de Investigação Veterinário, um grande edifício composto por volumes  
modulares dispostos ao longo de uma pendente de 7 metros de desnível  voltada para Sul.
tm





DiDispondo as áreas de trabalho abertas para Sul e os espaços secundários predominantemente fechados a 
Norte, os corpos  repetitivos dos laboratórios implantam-se ao longo da pendente guardando entre si as 
distâncias geometricamente calculadas para assegurarem a inserção dos raios solares durante todo o ano.



Tanto os corpos laboratoriais como o edifício administrativo são desenhados segundo o mesmo princípio: 
fachadas a Sul generosamente  envidraçadas e sombreadas , servindo espaços de trabalho , e fachadas a Norte  
com grande contenção de vãos servindo  áreas  secundárias e de acesso



Fachada Sul dos corpos laboratoriais  com sombreamento exterior dos vãos.



Fachada Sul do volume administrativo com sistema contínuo 
de sombreamento exterior da fachada envidraçada.



No entanto, quando se trata da reabilitação de edifícios, pela própria 
especificidade dos modelos construídos preexistentes, os procedimentos  
tendem a ser mais heterodoxos e imprevisíveis, afastando-se muitas vezes das 
soluções “perfeitas” para se aproximarem das que se julgam mais adequadas à 
identidade da sua arquitectura…

Entramos assim na estimulante via  marcada pela sucessão de dúvidas que 
atravessa o projecto e a obra,  num desvio  natural relativamente a soluções 
pré-estabelecidas.

É o “bichinho” da arquitectura  a roer nos calcanhares da sua cada vez mais 
estafada presunção científica, por vezes desvendando, porque não (?), as 
virtudes da banalidade…



ESTAÇÃO DE METRO

arquitectura: José Gigante / Manuel Fernando Santos / João Gomes

Fotografias: Luís Ferreira Alves

Póvoa de Varzim, 2005-2011



Planta geral da nova estação de Metro, com os dois edifícios preexistentes reabilitados:
a antiga estação (à direita) e o armazém ferroviário (à esquerda), agora transformado
em casa dos maquinistas.



Antiga estação ferroviária vista da estrada nacional



Nova estação do Metro vista da estrada nacional



Corte da Casa dos Maquinistas reconstruída, com recuperação da estrutura da cobertura preexistente.
A relação entre as janelas altas e os balanços do telhado remete a incidência solar para ângulos muito baixos,
característicos dos quadrantes Nascente e Poente.



Casa dos Maquinistas – vista interior
Note-se a excelente protecção solar nos quadrantes Nascente e Poente 
proporcionada pelos grandes balanços da cobertura 



Vista geral da fachada  Nascente da Casa dos Maquinistas 



Reconstrução de Sequeiro

arquitectura: José Gigante / Vítor Silva

comportamento térmico passivo: Vasco Freitas

Fotografias: Luís Ferreira Alves

Guimarães, 2002-2005



O sequeiro preexistente situava-se numa área de terreno entretanto vendida, e era desejo do proprietário
transferi-lo para novo local, reconvertendo-o em habitação própria permanente. Porém, a sua dimensão não
comportava o programa esboçado.



Entre a absoluta fidelidade ao preexistente, necessariamente obrigando a um qualquer acrescento, e a sua
reinterpretação num novo modelo que preservasse a sua essência, escolhemos o segundo caminho.



Assim renasceu o sequeiro, acrescentando dois módulos aos quatro primitivos e
aproveitando algumas das peças de granito resultantes de outras demolições.



As portadas, evocando o imaginário dos antigos sequeiros, rebatem em 4 folhas cada, dissimulando-se por
detrás dos esteios, passando a ligar estes ao plano de vidro recuado, assim sendo garantido o sombreamento
dos vãos na fachada rigorosamente orientada a Sul. E a janela envidraçada, que como tal nunca terá existido
no sequeiro, esconde também os seus prumos, desmaterializando-se num único plano de vidro por módulo.





Na sua reconstrução manteve-se o princípio da parede estrutural envolvente de alvenaria de granito, sem recurso
a quaisquer elementos de betão armado, e adoptou-se um modelo misto de estrutura de aço e madeira no
pavimento e na cobertura, assim aligeirando as cargas. Sob uma cobertura de zinco ventilada, acrescentou-se
um forte complemento de isolamento térmico em toda a envolvente, de modo a compensar a fraca inércia térmica
resultante daquelas opções construtivas.



Num modelo essencialmente caracterizado por uma fachada amplamente aberta, deu-se também atenção
aos recursos energéticos passivos do edifício, orientando a mesma fachada para Sul e recuando as
superfícies envidraçadas o suficiente para, no período mais quente, beneficiarem do sombreamento
proporcionado pelo próprio corpo da construção.



Mas porque é para nós evidente que um discurso arquitectónico não se deverá esgotar na estrita resolução dos
componentes construtivos das soluções, acrescentaremos que aquele recuo dos planos envidraçados resulta
essencialmente da ideia de composição da nova fachada do sequeiro. Sendo o recuo dimensionado para a
recolha das folhas móveis em que se subdividem as portadas exteriores, evita simultaneamente o compromisso
directo das caixilharias envidraçados com o pórtico estrutural de granito, preferindo reinterpretar nas mesmas
portadas o sentido formal dos planos de ripado de madeira que preenchiam os vãos da fachada do velho
sequeiro.





Renunciando à adopção literal do modelo preexistente, o desenho das portadas procura responder às novas
exigências de funcionalidade e conforto, facultando a abertura total ou parcial das folhas e inserindo em cada
uma delas um contra-ripado corrediço que, proporcionando melhores condições de ventilação, contribuirá, com o
seu diverso accionamento em cada módulo, para que a leitura da fachada incorpore subtis variações de luz.





A sala



A cozinha, com uma pequena janela a W



Um quarto



Num sistema que se pretende integrado, nunca a estrutura de granito surge, a partir do exterior, dissociada do
sistema de preenchimento dos seus vãos. Quando as portadas se abrem, são elas mesmas que desenham a
espessura da fachada, revelando o espaço interior.



Directamente articulado com a nova eira lajeada a granito é esse espaço, afinal, o protagonista central da
experiência arquitectónica, sem o qual nada do resto teria sentido.



PALÁCIO DO CONDE DE BOLHÃO
reconversão

Academia Contemporânea do Espectáculo
(Teatro do Bolhão)

arquitectura: José Gigante / João Gomes / M. Fernando Santos

Porto, 2005-2011



Um palácio de meados do século XIX, no centro do Porto, que irá ser adaptado para uma escola de teatro.



Devido à configuração arquitectónica do interior deste edifício classificado…



a inserção das necessárias infraestruturas torna-se um dos temas dominantes. 



Um antigo e estreito corpo anexo ao Palácio, sem significativo interesse arquitectónico, é demolido e substituído 
por um novo volume que contém espaços complementares, instalações sanitárias e as colunas montantes de 
todas as redes infraestruturais. No topo superior situa-se a área técnica. 



As duas fachadas deste novo corpo (norte e sul) recuam, formando varandas protegidas por um sistema de
gradeamento horizontal que serve simultaneamente de sombreamento (a Sul) e de superfície de
abstractização do volume na sua deliberada secundarização face ao edifício do Palácio.



Pormenor da varanda, com o sistema de sombreamento e resolução da ponte térmica ao nível da laje.





O modo de escapar ao desastre decorrente do cumprimento da regulamentação vigente (RCCTE /RSECE) foi 
promover a classificação do edifício como imóvel de interesse público.



Estas imagens são elucidativas da “impossibilidade arquitectónica” de proceder a qualquer acção de isolamento
das paredes pelo interior, acção que, de resto, seria indutora de menor conforto térmico no Verão ao reduzir
substancialmente a inércia térmica num edifício onde premeditadamente se excluiu a instalação de qualquer
sistema de AVAC e apenas subsiste a ventilação natural viabilizada pela abertura das janelas.



Escola Secundária Tomaz Pelayo

arquitectura:
José Gigante / João Gomes / José Almeida / 

André Gigante / João Castanheira / Carlos Azevedo

comportamento térmico passivo:
Vasco Freitas

Fotografias: Luís Ferreira Alves

Santo Tirso, 2008-2011





Na fachada voltada à rua, orientada a Norte, a protecção dos vãos, tanto do edifício antigo como da sua
ampliação, não é relevante.



Nos pátios interiores, a fachada Norte dos corpos de ampliação confronta com a fachada Sul dos volumes da
antiga escola. O grande envidraçado da fachada do velho ginásio, agora transformado em auditório / sala
polivalente, é protegido por uma sucessão de lâminas metálicas de sombreamento expressamente
desenhadas para esta situação.



Vista interior dos vãos envidraçados do auditório / sala polivalente



Espaço das oficinas – excelente luz difusa do quadrante Norte



Corredores do piso superior dos corpos de ampliação – a pequena dimensão dos vãos, o seu afastamento e o
facto de servirem apenas áreas de circulação tornam pouco importante o seu sombreamento,.



A área do refeitório, amplamente envidraçada, é protegida na fachada sul pelo balanço do corpo do piso
superior, garantindo um ângulo de corte de 45º na incidência solar.



Pátio ajardinado delimitado pelos volumes onde se recortam as referidas janelas pontuais dos corredores e
o recuo do plano envidraçado do refeitório na sua fachada voltada a Sul.



A fachada Sul do antigo volume das salas de aula, destacando-se a área significativa dos planos
envidraçados sem qualquer protecção solar exterior.



Pormenores de projecto para os vãos da referida fachada Sul, com colocação de uma pála metálica de
sombreamento exterior e de uma forra de tijolo na face interior do pano de peitoril para minimização da perda de
inércia térmica. A utilização de paredes pesadas de tijolo no interior e o abandono de soluções de revestimentos
“acústicos” usadas em anteriores projectos semelhantes contribuíram para a obtenção de uma boa inércia
térmica.



Porém, aa obra, a solução de sombreamento exterior prevista foi abandonada por se julgar como inadequada
para a caracterização da identidade arquitectónica do edifício antigo, sendo compensada por uma redução da
área dos vãos e aplicação de um vidro com factor solar mais favorável, resultando numa diminuição do custo do
trabalho e consequente economia da obra.



Contraponto entre uma sala de aula nova (voltada a Norte) e uma sala de aula do antigo edifício (voltada a Sul).



Dois tempos de construção – a mesma vontade de transformação.
O espaço como entidade essencial da composição arquitectónica.



Escola Secundária Francisco de Holanda

arquitectura:
José Gigante / João Gomes / José Almeida / 

André Gigante / João Castanheira / Carlos Azevedo

comportamento térmico passivo:
Vasco Freitas

Fotografias: Luís Ferreira Alves

Guimarães, 2008-2012



ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE HOLANDA
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO



ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE HOLANDA
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

O projecto prevê a reabilitação dos dois corpos principais do conjunto pré-existente, o corpo onde
actualmente se localiza a administração caracterizado por uma forte identidade arquitectónica e a área
constituída pelas oficinas que no projecto serão integradas “no grande edifício resultante do adicionamento
dos dois novos volumes laterais essencialmente afectos às novas salas de aula.



Voltada para a rua de acesso e para um grande pátio triangular inclinado, a uma cota conseguida graças a um
grande desaterro, situa-se uma ampla sala de convívio/refeitório que, sendo em grande parte envidraçada,
consegue soltar o novo edifício do solo, constituindo uma frente cénica privilegiada do referido pátio triangular.
Numa fachada voltada a Sul que resolve o sombreamento dos vãos tanto com palas horizontais nos pisos
superiores como com o simples recuado do plano envidraçado no piso térreo.



O diálogo entre o novo e o antigo neste projecto é mais uma vez expressão de uma relação dialéctica onde
nenhum dos dois se tenta afirmar em relação ao outro.



O ponto de contacto entre o novo edifício de salas de aula e o antigo edifício principal faz-se por simples
convergência numa esquina e acontece sem artifícios nem dissimulações, numa convivência pacífica
fundamentalmente legitimada pela escala do conjunto, sem qualquer julgamento moralista sobre o primado do
património a recuperar. Cada um com a sua identidade, também fundada no seu próprio sistema construtivo.
E mesmo a diferente orientação das fachadas justifica modos diversos de actuação, sendo que as pálas
horizontais aplicadas na fachada Sul do novo volume jamais seriam adequadas à protecção solar da fachada
Poente do antigo edifício.



Tratando-se de um edifício com reconhecida qualidade arquitectónica e boa solidez construtiva, o projecto
expressa a vontade de manutenção da integridade da própria imagem do antigo edifício, propondo a readaptação
das caixilharias exteriores de madeira, para aplicação de vidro duplo, e a colocação de isolamento térmico pelo
interior, numa solução idêntica à da escola anteriormente apresentada, e resistindo também à tentação de aplicar
qualquer dispositivo de sombreamento exterior.
Porém, eis que, já com a obra em curso, surge a obrigatoriedade legal de aplicação de caixilharias certificadas,
resultando a impossibilidade de reproduzir, com ligeiras adaptações, as janelas existentes, para preservação da
integridade da arquitectura da fachada.
Recusando-nos a aceitar tal fatalidade, fomos então obrigados a iniciar então uma imperiosa “cruzada”…



E, entre outros argumentos, apresentámos os seguintes:

- O isolamento térmico de paredes pelo exterior estava excluído no próprio projecto por descaracterizar 
arquitectonicamente o edifício

- Embora o isolamento térmico das paredes seja sempre desejável no Inverno, o isolamento pelo interior retira 
inércia térmica, com prejuízo do conforto no Verão.

- A não utilização do sistema de climatização no Verão faz com que o conforto seja reduzido, se for adoptada 
uma solução de isolamento pelo interior e vidro duplo. 

- O não isolamento das paredes implica a utilização de vidro simples, de modo a que o coeficiente de 
transmissão térmica das paredes nunca seja superior ao das superfícies envidraçadas, assim diminuindo a 
probabilidade de ocorrência de condensações superficiais  nas  superfícies da envolvente opaca.

E, mais uma vez assessorados pelo Prof. Vasco Freitas, apresentámos um estudo comparativo entre a 
diminuição do custo da obra e as perdas na sua exploração energética, adiantando o cenário mais do que 
provável (e agora bem verificável) de desactivação quase permanente dos sistemas de AVAC devido aos seus 
custos de utilização.

E o resultado foi:



Ter sido aceite pelo dono da obra uma solução que, em resumo:

- Mantém as caixilharias existentes, recuperando-as exactamente na sua 
configuração original, com as inevitáveis mas providenciais folgas que 
asseguram  uma mínima transferência directa do vapor de água com o exterior.
- Mantém o vidro simples nos vãos exteriores, assegurando um coeficiente  U 
de  condutância térmica superior ao das paredes.
- Não procede à colocação de qualquer isolamento térmico das paredes. 

Ou seja, procede a simples acções de manutenção, hoje tão desvalorizadas 
por força de regulamentações desproporcionadas e desadequadas ao actual 
contexto económico, tantas vezes protectoras de lobies instalados na área dos 
sistemas activos de climatização.

Regulamentações que urge questionar no quadro de uma política 
económicamente sustentável para a cada vez mais premente reabilitação do 
edificado.  

e



E pronto! Como num conto de fadas, também tudo aqui acabou em bem –
entre duas fachadas que se tocam sem exigirem uma à outra mais do que a
plena assunção da sua própria identidade…


