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Perspestivas da maquete - Existente
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Perspectivas da maquete - Proposta

Escritório
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Atelier de José Gigante, Porto
fotografia: João Gomes

No escritório do Gigante encontrei espaço para prolongar a minha
aprendizagem, com fundamento na experimentação e concretização
dos princípios de uma ideia de projecto, que a escola, enquanto primeiro momento de aprendizagem, não encerra - nem o pode fazer - na
sua estrutura. O projecto ultrapassava a mera ficção para se deparar,
estremunhado, com a dura mas estimulante realidade.
Num gesto gratuito de transmissão de ensinamentos e de experiências,
criaram-se cumplicidades e encurtaram-se distâncias entre a minha visão académica da Arquitectura e o campo onde realmente se move a
prática profissional. Passava à escola do ofício.
A vivência do escritório - deste escritório - constrói-se à volta dos projectos e sustenta-se numa dinâmica própria de equipa que, não obstante
a divisão individual ou não dos trabalhos, procura num espírito de entreajuda o sentido das ideias que constroem os projectos e as soluções
que os tornam viáveis.
Os projectos desenvolvem-se sob um constante acompanhamento
crítico, onde se cruzam conhecimentos, se partilham incertezas e se
debatem alternativas, num processo de descoberta em que as ideias
vão ganhando consistência e o projecto vai construindo a sua própria
identidade.
A diversidade de temas e escalas, entre raros interregnos para participação em concursos e o fluxo dominante do projecto dirigido à obra,
gera em si própria uma dinâmica de apropriação colectiva dos trabalhos
em curso, cuja maturação resulta quase sempre do permanente exercício da critica conjunta em que todos vão, a espaços, participando.
Normalmente, privilegia-se a relação com cada projecto desde o seu
primeiro momento, o que nos torna mais cúmplices da sua evolução,
mas, por vezes, o encontro com um processo durante o seu percurso
obriga-nos a um adicional empenho para com ele nos identificarmos.
Para assim descobrirmos a motivação sem a qual o prazer esmorece e,
com ele, a nossa relação com o objecto de trabalho.
Sendo o escritório uma estrutura com uma média de 8 elementos directamente ligados ao projecto, a cada um são cometidas responsabilidades directas nos vários trabalhos, procurando sempre promover alguma simultaneidade na abordagem de temas e a constituição de uma
equipa em cada um dos processos (mesmo nos de menor dimensão).
No entanto, períodos há em que, por força dos compromissos com prazos, as pessoas - por vezes todas - se concentram num determinado
projecto, gerando situações de intensa entreajuda onde a “alta pressão” revela, não raras vezes, capacidades de superação só suportáveis
no âmbito de um ambiente de trabalho que, acima de tudo, se quer
alegre e descontraído – e que, como tal, fazemos questão de cultivar.
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Como todos os restantes colegas da equipa, tenho já o capacete, as
botas e o colete reflector para ir às obras. É a descoberta do real significado dos desenhos que produzimos, enquanto mera representação
gráfica do espaço que, agora, por fim vemos em construção. Um momento especial na nossa formação e, como tal, incentivado no dia a dia
do gabinete, em visitas que não se esgotam no âmbito dos projectos
em que estamos envolvidos, antes se prolongam, com maior ou menor
frequência, em todas as oportunidades de obra que se abrem.
É assim o escritório do Gigante, entre o projecto e a obra, entre o papel
e o computador, entre os almoços em conjunto na tasca da Avenida
e as ocasionais petiscadas no pátio que ilumina a comprida sala de
desenho.
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Metro do Porto, Linha P
fotografia: Luís Ferreira Alves

Projecto: José Gigante, M. Fernando Santos, João Gomes
Colaboração: Rui Carvalho, Pedro Barata Castro, Andreia Costa, Ana Pedrosa, Cristina Fernandes, José Almeida, Ângelo
Lopes, André Gigante

Metro do Porto - Inserção Urbana da Linha P

Iniciei actividade no escritório em colaboração com a equipa que desenvolvia o projecto da Inserção Urbana da Linha P do Metro do Porto,
entre os concelhos de Vila do Conde e Povoa de Varzim.
Constituindo-se como um grande investimento em termos de mobilidade ao longo da Área Metropolitana do Porto, alargando territorialmente
as acessibilidades, o Metro assume-se também como potencial pretexto
para uma intervenção na cidade, promovendo a requalificação urbana
ao longo da rede criada.
Com a coordenação de Eduardo Souto Moura, o projecto implicava uma
complexa interdisciplinaridade e o envolvimento de vários intervenientes, de diferentes áreas, complementares no processo.
Na procura de uma identidade para o projecto, em conjunto com as várias especialidades, Souto Moura definiu as directrizes arquitectónicas
para a rede que, partindo das regras inflexíveis do seu funcionamento,
tende para uma deliberada uniformidade na sua caracterização arquitectónica, fundamento sobre o qual, mais tarde, com o desdobramento
do projecto por vários outros arquitectos, apoia o sentido dessa transformação.
A linha P do Metro, entre Porto e Povoa de Varzim (desenvolvida no
escritório a partir de 2003 nas extensões inseridas nos concelhos de
Vila do Conde e Povoa de Varzim), associada ao traçado da antiga linha
ferroviária, enquadra dois contextos diferentes ao longo do seu percurso que, por inerência própria, direccionam o sentido da intervenção.
“A Sul do Rio Ave sulca uma paisagem acentuadamente rural, com estações dispersas e sem qualquer relação directa entre si, proporcionando projectos de enquadramento essencialmente local.
Pela importância que naturalmente assumem na reestruturação da envolvente, as
estações tornam-se polarizadoras do espaço local, criando novas centralidades
não só associadas ao seu estatuto funcional mas também à nova rede de articulações rodoviários e pedonais que os projectos elegem como matéria da revitalização dos lugares”. 1

A Norte do Rio Ave o traçado desenvolve-se em espaço urbano, abrindo
uma nova frente de cidade, traduzindo-se num desenho mais abrangente que “coze” à pre-existencia as diferentes articulações subsequentes
ao traçado dessa nova estrutura urbana.
“Uma nova avenida acompanhará a plataforma do Metro em toda essa extensão,
sendo, em geral, complementada por ciclovias e por faixas rodoviárias suplementares que servem os edifícios e arruamentos da nova frente urbana a criar.
A adaptação deste sistema às diversas situações determinadas pelos edifícios
preexistentes, nomeadamente no que se refere aos alinhamentos de fachadas,
procurará fazê-los participar do conjunto como se sempre tivessem feito parte dessa ideia de frente urbana, recusando qualquer propósito de demarcação da nova

63

intervenção, antes preferindo diluí-la numa perspectiva de continuidade com a gradual consolidação do tecido construído.” 1
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A minha integração na dinâmica do trabalho, apesar da sua complexidade, aconteceu naturalmente, obrigando inicialmente ao entendimento
das suas directrizes e, gradualmente, traduzindo-se numa participação
mais efectiva e mais informada na elaboração de soluções inerentes ao
desenvolvimento e consolidação da proposta, no âmbito de um trabalho
em equipa.
Estando as obras da Inserção Rural e de recuperação das antigas estações em fase já muito adiantada, foi episódica a minha participação
neste contexto, sendo contudo estimulante enquanto primeira aproximação à obra e acompanhamento do respectivo processo de desenvolvimento. A ele voltei mais tarde com o projecto da reconversão do
espaço da antiga estação ferroviária de Modivas num Centro Interpretativo do Monumento Megalítico da Ínsua – Vilar (conforme referido em
texto próprio).
Situado no cruzamento com um amplo sistema interdisciplinar, o trabalho do arquitecto procura em parte reunir e dar coerência a todas as
disciplinas implicadas, através de uma persistente aferição da compatibilidade entre elas, num processo de concepção/construção em que é
ténue o limite entre o desenho no papel e a execução em obra.
O envolvimento directo com um conjunto de intervenientes (cliente, autarquias, engenharias de diversas especialidades, empresas construtoras), participando em reuniões e articulado com a própria dinâmica da
equipa que integrei e o respectivo processo projectual, ia contribuindo
gradualmente para um maior envolvimento com o trabalho e para a
consequente consolidação de uma postura participativa.
No contexto urbano, atravessando a ponte do rio Ave, a linha do Metro “rasga” diferentes cenários, criando consequentes possibilidades à
apropriação dos espaços disponíveis abrangidos pela operação. Aliado a implementação de uma ideia de urbanidade, o projecto procura o
equilíbrio entre o actual e o projectado. Avaliando as diferentes relações
que estabelece com o lugar e prevendo necessárias alterações funcionais dos espaços, elege uma nova rede de articulações rodoviárias e
pedonais como matéria da revitalização do tecido urbano envolvente.
Assim, ao longo da sua extensão, o traçado apoia-se no desenvolvimento de uma nova avenida e restantes faixas complementares enquanto princípio estruturador do projecto. Uma estratégia que, contudo,
não é alheia aos vários enquadramentos circunstanciais, revelando-se
consequentemente aberta a variações na apropriação que faz desse
território. É o que acontece, por exemplo, quando a plataforma cruza
o magnifico aqueduto de Vila do Conde construído no início do século

XVIII.
“ Nessa perspectiva, a plataforma afastou-se da linha ferroviária primitiva, assumindo um ligeiro desvio para Nascente, na medida necessária para conseguir cruzar o
monumento numa área apenas assinalada pela presença de um conjunto de arranques de pilares não originais. E sempre procurando manter indissociáveis o Canal
do Metro e a nova avenida que, em toda a sua extensão urbana, o irá enquadrar.
Tal indissociabilidade constitui premissa importante do projecto, tanto mais que
nesta área o Metro irá sulcar uma larga planura verde não edificada que constitui
um magnífico enquadramento paisagístico do Aqueduto. Quadro que, sendo diverso da densidade do Centro Histórico, o complementa na marcação dos tempos de
respiração onde também se desenha o pulsar da própria geografia urbana. “ 1

Partindo do traçado linear da plataforma de circulação do Metro, com
toda a sua complexidade infra-estrutural (a via férrea, os multitubulares
e respectivas caixas de enfiamento, os postes de catenária, os equipamentos electromecânicos e os de sinalização/semaforização, os cais e
os abrigos...), protagonista indissociável do desenho alargado de toda a
rede, o projecto, desdobrado por motivos operacionais em várias fases
de inserção, ia-se construindo sobre continuidades com o existente.
Um conjunto de elementos que são regra no conjunto conferem coerência ao traçado, entre eles o desenho tipificado dos cais das estações,
com 70 metros de comprimento e 3 de largura, construídos com lajeado
e peças de remate de granito. Os abrigos-tipo desenhados por Souto
Moura, os painéis de fixação publicitária, as papeleiras, as catenárias
para alimentação da linha, os sistemas de videovigilancia/som completam o conjunto de referências incontornáveis na leitura do conjunto e
que obrigatoriamente o projecto considerou de modo integrado na solução.
Desenvolvido sobre uma base cartográfica em permanente actualização ao longo da obra, o projecto ia sendo desenhado sobre diferentes
layouts. Conciliando os projectos das especialidades, sempre em constante cruzamento com o nosso, o desenho do traçado dessa extensão
urbana desdobrava-se transversalmente em várias faixas paralelas que
caracterizavam o perfil do novo eixo estruturante da cidade: canal do
Metro recoberto com relva, separador infra-estrutural ajardinado, faixa
rodoviária, ciclovia complementar, estacionamento e passeios até aos
limites da intervenção nos quais se configurará a futura frente urbana
construída. Ao mesmo tempo que se delimitavam os materiais, texturas
e estereotomias, se disciplinava a geometria dos traçados se definiam
as regras para inserções viárias e rotundas, as transições entre pavimentos, o desenvolvimento das áreas ajardinadas. Assim se criando
uma base de referência unificadora do desenho.
Foram várias as tardes em que, passando por rotinas permanentes à
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volta do estirador, as soluções eram repetidamente ensaiadas, desenhando cada espaço, desde o posicionamento da caldeira de uma árvore ou de um banco, ao desenho de uma rotunda ou de uma área de
estacionamento. A complexidade do projecto emergia de todo esse cruzamento de informação e sustentava-se na própria premência de construir e expressar um discurso coerente na consolidação das ideias.
Embora a minha participação tenha incidido sobre fragmentos dessa
extensa inserção urbana, sempre se enquadrou numa visão abrangente, garantida pela equipa de trabalho em que foi desenvolvido. O que
constituiu um valor acrescentado para a minha aprendizagem.
O proprio entendimento global do projecto conduziu a uma postura que
por opção deliberada se pretendeu despojada do protagonismo criativo
do autor nos termos mais correntes, o que acabou por se transformar
numa característica específica capaz de marcar a identidade do processo.
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“Do ponto de vista arquitectónico, importa não iludir o natural protagonismo da
extensão da plataforma de circulação das composições e das estações que a
pontuam, na repetição do seu desenho, sóbrio e linear, traço comum identificável
em toda a concepção do projecto alargado da rede de Metro do Grande Porto,
idealizado por Eduardo Souto Moura. Um protagonismo indissociável do tempo da
viagem e do difuso registo da sucessão das suas paragens – entre o urbano e o
rural, entre o subsolo e a superfície.
Por isso se entende que, no que se refere às áreas de inserção envolventes, o projecto se deverá construir mais sobre continuidades com o existente do que sobre
rupturas pretensamente demarcadoras de território.
Descubra-se a beleza de alguns trechos da plataforma do Metro, sulcando livremente os cam¬pos de cultivo fora das áreas dos projectos de Arquitectura e talvez
se entenda melhor este desejo de despojamento e anonimato tão alheios à nossa
contemporaneidade.
Julgamos ser este um dos mais aliciantes desafios que aqui se coloca ao arquitecto,
esten¬dendo-se a todo o projecto esse difícil equilíbrio entre o protagonismo a que,
como autores, estamos habituados, e o relativo apagamento a que deliberadamente nos obrigámos para salvaguarda da sua própria identidade conceptual.”1

1- José Gigante, Projectos para os concelhos de Vila do Conde e Povoa de Varzim
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Metro do Porto, Estação de Modivas Sul
fotografia: Luís Ferreira Alves
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Metro do Porto, Aqueduto de Vila do Conde
fotografia: Luís Ferreira Alves

Metro do Porto, estação de Mindelo
fotografia: Luís Ferreira Alves
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Metro do Porto, Vila do Conde
fotografia: Luís Ferreira Alves

Metro do Porto, Estação da Póvoa de Varzim
fotografia: Luís Ferreira Alves

