90
Antiga estação ferroviária de Modivas

Projecto: José Gigante / João Gomes
Colaboração: Ângelo Lopes

Centro Interpretativo - Monumento Megalítico da Ínsua-Vilar

“O Monumento Megalítico da Ínsua em Vilar, Vila do Conde, também conhecido
como Mamoa de Vilar é um dos maiores e mais importantes marcos da ocupação
humana pré-histórica do noroeste peninsular.” 1
“O Monumento terá sido construído por volta de 4000 a.C., no período calcolítico,
e terá terminado a sua utilização cerca de 2000 a 1500 a.C., na idade do Bronze
inicial, registando uma das maiores longevidades funcionais de um monumento
deste tipo.
Trata-se de um grande monumento de carácter religioso e funerário com cerca de
5 metros de altura por 30 de diâmetro, que alberga ainda no seu interior uma Anta
ou Dólmen ocultada neste momento pelo tumulus que lhe confere uma forma de
montículo arredondado a que o povo chamou mamoa por se assemelhar a um seio
feminino.
Na realidade, estes monumentos corresponderão mais a uma gravidez simbólica
da terra, já que, onde foi possível recuperar ossadas elas estavam, as mais das
vezes, enterradas em posição fetal, o que sugere um culto de retorno à terra mãe.
A outra simbólica que o monumento tem associada é a de demarcação do território,
já que, tratando-se dos mais antigos vestígios de presença permanente no território
português, os monumentos megalíticos permaneceram como marcas na paisagem
ao longo de mais de cinco milénios, sendo que, quando era viva a cultura europeia
que lhes deu origem, eles devem ter significado para quem os avistava que estava
a entrar no território onde estavam enterrados os antepassados maiores de um
determinado povo. Trata-se pois de um marco de uma nova relação com a terra,
uma relação de gratidão e amor filial de um povo de pastores e agricultores para
com o território que o acolhe e alimenta.” 1

Assim surgiu o projecto - solicitado à “Metro do Porto” pela Câmara
Municipal de Vila do Conde – para a área envolvente do Monumento
Megalítico da Ínsua em Vilar, um dos mais importantes e antigos monumentos da pré-historia portuguesa.
“A sua importância radica no facto de ser um dos poucos monumentos completos
– com Anta e Tumulus (Mamoa) – do período megalítico, que foi ocupado como
mausoléu ritual durante cerca de 2000 anos.” 1

O projecto visava a valorização deste património arqueológico tornando-o visitável através de um acesso próprio e a reconversão do espaço da antiga estação ferroviária de Modivas num Centro Interpretativo,
constituindo-se como um espaço para a compreensão da importância
histórica do monumento, servindo simultaneamente de interface com
outros elementos patrimoniais do concelho de Vila do Conde.
A revitalização do antigo canal ferroviário, agora sob a forma de linha do
Metro, surgiu como pretexto para o lançamento do programa. Situado
a cerca de 150 metros do edifício da antiga estação de Modivas (entretanto desactivada) e a aproximadamente 400 metros da nova estação
do Metro de Modivas Sul, integrada na linha Porto – Póvoa de Varzim,
este é o único monumento pré-histórico visitável a partir de qualquer
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interface do Metropolitano de Superfície do Grande Porto. Daí o interesse na sua valorização tanto por parte da Câmara Municipal de Vila do
Conde, como forma de potenciar o turismo, como pela “Metro do Porto”
pelo acréscimo da utilização deste meio de transporte pelos visitantes,
nomeadamente pelos grupos escolares.
O programa abrangia dois sectores distintos, mas complementares,
nesse processo de valorização do achado arqueológico.
O primeiro era naturalmente a área do monumento – paralelamente à
sua escavação arqueológica e musealizaçao, a “arquitectura” ocuparse-ia da definição dos percursos e acessos dentro dessa área para a
sua visita.
O segundo sector centrava-se na reconversão da antiga estação ferroviária de Modivas, no sentido de a transformar num Centro Interpretativo, e nos arranjos exteriores envolventes. O Centro deveria cumprir a
função de recepção aos visitantes, integrando dois espaços: uma sala
de exposição e um mini auditório, além das respectivas áreas de apoio,
nas quais se incluíam sanitários e ainda arrumos de apoio ao edifício e
à manutenção do espaço arqueológico.
A articulação entre os dois sectores é feita através de um extenso percurso, a refazer e completar, por entre campos de cultivo.
Devido à indefinição da área do monumento, dissimulado ainda no
meio da folhagem envolvente, o projecto centrou-se fundamentalmente
na reconversão da antiga estação ferroviária de Modivas para cumprir
as funções de Centro Interpretativo, bem como nos arranjos exteriores
envolventes, tanto os dos espaços de acesso a partir da nova estação
do Metro de Modivas Sul como os do percurso de articulação com o
monumento.
A proposta caracteriza-se pelo esvaziamento do edifício, demolindo
todos os elementos no seu interior (incaracterísticos e em ruínas) e
libertando-o para a integração do programa principal. E também pela
demolição das construções anexas ao edifício, para criação, entre este
e o muro vizinho a Nascente, de um novo corpo para contenção da
áreas complementares de apoio.
O edifício existente transforma-se assim, organizando-se internamente
em dois espaços: o do mini auditório com capacidade para 28 pessoas, destinado às visitas de grupos, e o espaço de recepção/exposição,
separados entre si por um plano de vidro duplo que permite a leitura
integral do interior do corpo da antiga estação.
O espaço de recepção procura ser o mais interactivo possível, podendo manter-se aberto num horário mais alargado. Será servido por um
balcão de atendimento que acumulará as funções de mini-bar e de loja
para informação e venda de produtos secundários (merchandising),

complementado por um móvel expositor. Um móvel/vitrina e um plano
com painéis multimédia sobre o tema do Megalitismo completam o espaço.
Um espaço de arrumo para o mini auditório e outro de apoio ao espaço
de recepção/exposição, uma copa, duas instalações sanitárias adaptadas para deficientes, acessíveis a partir dos espaços principais, e dois
armários técnicos nos topos (para instalações infra-estruturais) integram o estreito corpo de ampliação, iluminado através de um sistema
de pequenas clarabóias. Quase imperceptível no seu volume, a nova
construção materializa-se exteriormente nos dois planos definidos pelas grelhas metálicas que servem os armários técnicos e que desenham
o desencosto entre o edifício e o muro de suporte adjacente.
A nível construtivo, mantiveram-se as paredes existentes de alvenaria
de granito do corpo primitivo, redefinindo-se a parede da antiga fachada Nascente com uma estrutura porticada de betão armado confinante
com o novo corpo de ampliação. No interior, optou-se por uma forra
de placas de gesso cartonado em todas as paredes periféricas, com
colocação de isolamento térmico intercalar. O mesmo revestimento redesenha a referida parede a Nascente e, associado a uma estrutura
metálica própria, forma as divisórias que configuram os espaços complementares.
No restante, repõe-se a cobertura em telhado, preenchem-se os vãos
de fachada com caixilharias de ferro metalizado, associadas a portadas
interiores de correr, e desenham-se os vãos interiores de madeira pintada.
Na envolvente do edifício, o projecto abrange a extensão de área pavimentada de ligação à actual estação de Metro de Modivas – Sul, apostando numa continuidade com os materiais integrantes da área que a
enquadra. O revestimento com microcubo de granito estende-se a todo
esse percurso e à área frontal ao edifício. No limite ao longo da plataforma do Metro é rematado por uma guia de granito, sobre a qual serão
fixadas as guardas de protecção, sendo fechado no topo Sul por um
muro de granito articulado com um sistema de rampas. No topo Norte
do edifício será consolidada a actual área ajardinada, mantendo a grande árvore existente.
O percurso que ligará ao Monumento é definido por dois troços: o arruamento para serviço de veículos agrícolas, na extensão necessária
para acesso aos campos, e o novo caminho com características exclusivamente adequadas a peões. Uma vedação opaca de aço corten
substitui-se à eventual reconstrução do actual “muro” de suporte que se
estende ao longo do ressalto lateral ao caminho, criando uma superfície
contínua intervalada ritmadamente por espaços para aposição de pai-
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néis informativos.
Das deambulações do projecto fica a consciência da importância que
a permanente crítica assume na sua evolução. É importante ter-se o
distanciamento necessário para que ela possa actuar de uma forma
construtiva, ajudando-nos a ultrapassar a apressada fixação em soluções condicionada pela nossa inexperiência. É a gradual percepção de
que o projecto assenta num processo de persistência sem o qual se
torna improvável a necessária maturação das ideias e a consequente
consolidação das propostas.
E foi assim que profundas alterações ocorreram na transposição do
Estudo Prévio para o Anteprojecto, fase actual do desenvolvimento da
solução. Um Anteprojecto elaborado como de um Projecto de Execução se tratasse, sabendo-se que, de acordo com o definido pela “Metro
do Porto”, este será posteriormente desenvolvido por nós mas com as
equipas de especialidades a designar pela firma construtora a quem
entretanto a obra seja adjudicada. Porque, segundo a estratégia traçada, importava comprometer o mais possível o construtor com todas as
especificações inerentes à solução arquitectónica preconizada, o que
só uma pormenorização refinada e um caderno de encargos exigente
permitem assegurar.

1- Texto da autoria de Paulo Costa Pinto, arqueólogo, retirado do documento “Monumento Megalítico da Ínsua –
Vilar. Projecto de Valorização. Centro Interpretativo” disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila do Conde.
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Concurso de Projectos de Ideias Arquitectónicas para a construção de um edifício de serviços para o
Campus de Cantoblanco da Universidade Autónoma de Madrid, denominado “Plaza de la UAM”
Projecto: Ana Pedrosa, Ângelo Lopes, João Gomes, José Almeida, José Gigante
Madrid, Espanha
Fevereiro 2007

“Plaza de la UAM”

Trata-se do projecto de um edificio de serviços para o Campus de Cantoblanco da Universidade Autonoma de Madrid, denominado “Plaza de
la UAM”, apresentado num concurso público internacional promovido
pela Universidade, o qual foi distinguido com o segundo prémio.
Desenvolvido num processo de co-autoria por uma ampla equipa, onde
houve espaço para o cruzamento de vontades na construção da ideia
de projecto, contou ainda com o apoio de algumas especialidades na
consolidação da proposta, particularmente no que se refere à solução
estrutural e infraestrutural.
Foi o primeiro concurso em que participei. Por momentos, senti uma
aproximação nostálgica ao ambiente escolar ao viver com entusiasmo
a experimentação da ideia, com recorrência a esquiços, maquetas de
estudo, diagramas de representação espacial, cruzando referências
(lembro particularmente as obras de Vilanova Artigas) e imagens em
longas das insistentes conversas à volta do estirador.
“O edifício projectado situa-se numa área de transição entre a malha dos anos
sessenta que deu origem à Universidade, de traçado denso e regular, e o conjunto
mais disperso das unidades que a partir dos anos oitenta a foram complementando
na actual configuração do Campus. Situa-se também no remate de uma extensa
parcela ajardinada (onde se implanta o edifício da Reitoria) que se prevê prolongarse para nordeste consolidando os espaços livres intercalares de uma nova malha
em crescimento” 1

Implantada estrategicamente na confluência dos percursos de peões
que ladeiam e sulcam a longa faixa ajardinada, o edifício proposto introduz uma nova racionalidade, inerente ao projecto, na leitura da urbanidade em que se insere, todavia indissociada da mesma, pela sua
condição de espaço público e pelo programa que o consubstancia.
Constrói-se sobre duas ideias aparentemente contraditórias. Por um
lado, contrapõe uma forte presença no ordenamento do conjunto,
assumindo-se como peça única; por outro, desenha-se permeável no
propósito de dar continuidade ao jardim, articulando espaços de lazer.
Assim, incorpora um amplo pátio no interior do volume, que antecede a
praça coberta (para quem acede do jardim), exactamente com as mesmas dimensões desta, criando uma deliberada gradação entre exterior
e interior.
“À primeira vista, a sua leitura exterior revela-nos um objecto estranho, crispado,
neutro, uniforme nas suas superfícies contínuas de betão branco, aparentemente
indiferente à sua envolvente. Porém, um segundo olhar descobrirá algo diverso:
o suposto monólito está suspenso no ar, levitando sobre o jardim. Por detrás da
membrana de betão que o limita, a luz natural desce, reflectida, até ao solo, revelando a delgada espessura da fachada. E, sob esta, sustendo os balanços, os
apoios diluem-se na construção de dois corpos de embasamento coesos e regu-
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lares, porém integralmente revestidos por uma superfície de vidro que deliberadamente mascara a sua solidez.” 1
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Os segmentos modulares do programa e os núcleos de acesso vertical
são condensados nestes dois volumes, estratificados em três pisos.
Os seus espaços envidraçados são voltados para o interior nos dois
primeiros pisos, servidos pela praça coberta e por um sistema de galerias no piso 1. Neste nível, o envidraçado voltado para o exterior serve
de proteção ao grande plano expositor mutante disposto na extensão
de toda a fachada, com iluminação própria, sugerindo uma aparente
imaterialidade que faz levitar o amplo e cintado corpo de betão armado. No piso superior os espaços abrem para o exterior, sombreados
por um plano vertical de betão que assegura a protecção solar dos
envidraçados nas fachadas orientadas para Nascente, Poente e Norte.
Um sistema de toldos móveis horizontais completaria o sistema, fundamentalmente no que se refere à fachada Sul. Levitando sobre o espaço
central, de transição entre o pátio descoberto e a “praça”, dispõe-se
transversalmente o volume do auditorio.
O programa distribui-se por quatro pisos. O primeiro, o piso -1, é ocupado pelo estacionamento, por uma zona de carga e descarga e pelo
serviço de reparação e manutenção de automóveis.
O piso 0 é o da grande praça coberta que dá nome ao edificio, onde
se concentram as áreas de restauração (restaurantes especializados,
cafetaria, e cantina) e uma zona de livraria e papelaria, desenvolvida
em dois níveis. Abrindo e prolongando-se através de um amplo espaço
exterior até a rua, articula-se ainda com as galerias de distribuição no
piso 1 e o com o patio ajardinado. O seu interior é coberto por um sistema de clarabóias orientadas a norte, com luz solar indirecta.
No piso 1, localizado na transição entre a praça coberta e o patio ajardinado, e articulado com este, dispõe-se um amplo espaço transversal
sob o auditório, livre de qualquer condicionamento estrutural, que serve
de foyer e suporte para albergar exposições temporárias. Ainda neste
piso, e nos corpos longitudinais, estão situados todos os seviços externos à Universidade previstos no programa, servidos por galerias de
distribuição directamente articuladas com o pátio ajardinado e com a
praça coberta.
No piso 2 encontram-se os serviços próprios da Universidade, com um
tipo de apropriação específico. Servidos por um corredor iluminado por
uma abertura superior tangencial à parede de betão que o limita, estes
espaços abrem-se para a periferia do edificio, dando a ler a estrutura
vertical de betão armado que o uniformiza. No centro do volume, sem
qualquer apoio explícito, o auditório polivalente levita sobre o espaço
coberto.

A cobertura assume-se como um amplo espaço técnico destinado às
unidades de climatização e outros dispositivos infra-estruturais. Grande
parte da sua área será ocupada por uma esteira metálica onde serão
fixados os colectores solares térmicos e fotovoltaicos, devidamente
orientados para Sul.
A estrutura do edificio, cúmplice do seu próprio desenho, é essencialmente realizada em betão armado, totalmente monolítica, sem qualquer
junta de dilatação, exceptuando o vão correspondente ao auditório e
a cobertura da praça, onde é utilizado o aço em perfis laminados. Ela
constrói-se a partir de um sistema de pilares, paredes e vigas de betão
armado, onde se destacam 6 pares de paredes transversais sobre as
quais apoiam as extensas vigas-parede transversais principais, com
vãos da ordem dos 40 metros. Perpendicularmente a estas dispõemse duas vigas-parede longitudinais no limite do edifício, da praça e do
pátio, todas com cerca de 9,5m de altura. Toda a periferia do edificio,
afastada cerca de 5,5m em relação ao edificio propriamente dito, é
suportada pela extensão das vigas-parede longitudinais e de 8 vigasparede transversais. Tudo constituindo um sistema musculado onde, de
certo modo, se revê todo sentido compositivo do volume.
Obrigados, por inerência do próprio regulamento do concurso, e no âmbito do anonimato previsto, a identificar a proposta por uma designação,
demos o nome ao projecto de “Insostenible Levedad”.
“Uma insustentável leveza: a de um amplo e cintado corpo de betão que, sem lhe
tocar, se apropria do espaço onde se implanta.
Um desafio também para a concepção estrutural do objecto, onde obrigatoriamente
se desenha a complementaridade entre os espaços encerrados e abertos, entre as
praças, coberta e descoberta, que medem o pulsar interno do volume.
Na mesma estrutura expressa-se a relativa imprecisão do limite entre dentro e fora,
sobre uma aparente ambiguidade que a plasticidade do betão armado permite.” 1

A viagem a Madrid para, em conjunto, participarmos na cerimónia oficial
de anúncio dos prémios, foi o culminar de uma experiencia gratificante,
em que mais do que o reconhecimento de um trabalho, se estreitaram
afinidades no interior da própria equipa de projecto.

1- da memória descritiva
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“Plaza de la UAM”
fotografias: Arménio Teixeira
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Escola Secundaria Rocha Peixoto
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fotografia: João Gomes

Projecto: José Gigante / João Gomes
Colaboração: M. Fernando Santos, Cristina Fernandes, Ana Pedrosa, José Almeida, Ângelo Lopes, André
Gigante

Reconversão da Escola Secundária Rocha Peixoto

O projecto de Reconversão da Escola Secundaria Rocha Peixoto trouxe
a oportunidade de poder abordar um programa idêntico ao da M-EIA
e sua adaptação igualmente a um edifício existente, pese embora a
diferença de escala entre as duas operações e a especificidade de cada
uma, nomeadamente no que se refere ao seu contexto geográfico e
social.
Antes de mais, e por se tratar de um projecto de recuperação e reconversão, havia que compreender o espaço a transformar. A interpretação
da arquitectura original do edifício e das diferentes mutações verificadas ao longo do tempo da sua vida constituiu necessariamente ponto de
partida para a definição de uma linha de conduta da intervenção.
A própria identidade arquitectónica do conjunto, desdobrado em vários
volumes, decorreu de processos de sedimentação que, invariavelmente, foram desenhando ao longo do tempo o modo da sua apropriação,
tanto no que se refere aos modelos pedagógicos como ao próprio relacionamento dos mesmos com os espaços integrantes.
Desde logo, a fase de levantamento, a cargo do escritório, tornou-se
etapa importante de interacção com o desenvolvimento do projecto,
iniciando o reconhecimento do meio em que se propunha intervir - da
identidade espacial, formal e construtiva dos edifícios e do seu conjunto. Ao princípio, era indispensável decifrar as limitações construtivas do
pré-existente, compreender o que nele era essencial ser preservado e
o que era passível de transformação no quadro da estratégia em definição para o projecto.
Além de ter que resolver as relações volumétricas entre a construção
actual e a nova, o projecto teria que prever a adaptação dos espaços
aos critérios do programa, com as suas exigências específicas e os
novos requisitos infra-estruturais correspondentes.
Para além das questões estruturais, o projecto implicava uma grande
interdisciplinaridade entre as áreas disciplinares integrantes, que se
estendiam ao estudo e implementação de siste¬mas de climatização,
abastecimento de águas e electricidade, redes de recolha de águas residuais e pluviais, depósito e recolha de resíduos sólidos e desperdícios
laboratoriais, sistemas de segurança e de prevenção contra incêndios,
incluindo circuitos de fuga, desenfumagem dos espaços, escolha criteriosa dos materiais e respectiva resistência ao fogo, para além de
estudos de higrotérmica e acústica.
Toda esta densidade infra-estrutural representava um peso enorme face
às limitações orçamentais impostas no quadro do programa da “Parque
Escolar”, obrigando assim o projecto a uma criteriosa e ponderada caracterização construtiva.
Assim, a eleição e aplicação de acabamentos e sistemas construtivos
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foi pensada de modo a que fosse possível criar situações de relativa
tipificação dos elementos construtivos tendente a uma desejável racionalização da obra e à consequente minimização dos custos.
A intervenção, em traços gerais, passa em muito pela redefinição do
centro do conjunto edificado, demolindo o corpo transversal ali situado,
dispensável na leitura do pré-existente. O projecto redesenha este núcleo estratégico no terreno, decisivo na coerência do todo pelo modo
como estabelece a articulação entre o “velho” e o “novo”. A partir daqui,
reconstrói-se um novo conjunto unitário, em que a renovada imagem
da escola se procura equilibrada, capaz de preservar a integridade da
identidade arquitectónica do núcleo edificado primário do conjunto.
Do conjunto pré-existente mantêm-se os dois volumes implantados ao
longo dos limites Norte e Sul do terreno, ligados entre si a poente por
uma galeria térrea. Afastado deste núcleo principal, disposto no extremo nascente do conjunto edificado, situa-se o bloco antigamente ocupado pelas oficinas técnicas, que é igualmente preservado, bem como
o mais recente corpo da piscina coberta e espaços complementares
que se manterão sem qualquer alteração significativa.
O novo bloco central, disposto transversalmente, estabelece relação
formal com os dois pátios que passam a integrar o conjunto: o primeiro
entre os dois blocos principais existentes, adjacente ao novo espaço
de convívio, e o segundo que continuará a integrar um campo de jogos
descoberto. Este último é ainda delimitado por mais dois novos volumes: o do gimnodesportivo a norte, rebaixado no seu interior e articulado com o pátio através de uma bancada, e o corpo administrativo a
sul, que estabelece conexão entre o núcleo principal primitivo e o agora
renovado corpo das oficinas técnicas que, além destas, integrará os
laboratórios.
Funcionalmente, a entrada principal é reposicionada num local mais
central relativamente ao conjunto edificado, ajustando assim uma melhor articulação das circulações e tornando mais directa a apropriação
dos diversos espaços comuns.
O acesso principal ao conjunto edificado passará a fazer-se agora pela
Rua Dr. José Gomes de Sá, através de um novo volume cujo piso superior avança até ao plano da vedação do terreno, abrigando o espaço
de transição entre o interior e a rua.
A partir do átrio de entrada, desdobram-se as articulações com os diferentes sectores do projecto por intermédio de corredores de distribuição:
- Para poente, servindo os corpos das salas de aula (sectores A e B),
que mantêm em geral a compartimentação do existente, com a reconfiguração de alguns dos seus espaços.

- Para norte, articulando directamente com um grande espaço de convívio, também destinado a cantina/cafetaria (sector I), um volume baixo
introduzido no agora renovado pátio exterior, para o qual se abre. Um
volume complementar do bloco existente (sector C) cujo sentido funcional é reequacionado, fundamentalmente no piso 0, ocupado agora por
áreas de serviço afectas à cozinha do refeitório e bar.
- Para nascente, servindo a área administrativa (sector H) e, depois,
conduzindo aos laboratórios e oficinas (sector F).
- Na sua adjacência, ligando directamente ao novo bloco central (sector
D) onde, no piso superior, passa a funcionar a biblioteca e, no piso -1,
as salas de convívio de professores e funcionários e a sala de formação.
Durante a fase de execução, a proposta foi desdobrada, passando cada
elemento da equipa a actuar individualmente sobre um dos diferentes
sectores, flexiveis na sua articulação, sempre na procura da unidade do
desenho do todo e de cada um.
Nesta fase, passei a trabalhar directamente sobre o sector F, o bloco
que integra todas as àreas oficinais e laboratoriais da escola, aproveitando a natural aptidão dos amplos espaços existentes, cobertos por
um conjunto modulado de “shedes”, com extensos lanternins orientados a Norte.
“Aqui, a estrutura de compartimentação existente adequou-se bem aos desígnios
programáticos, surgindo naturalmente as salas de aula, salas de preparação e
outros espaços de apoio no volume mais baixo adossado à fachada Nascente,
estabelecendo com a área central relações diversas que, no caso das salas de
aula, passará pela total transparência do plano vertical de separação.
Refira-se que a excessiva largura da área ocupada pelo actual alpendre de acesso, agora assumido como corredor interior de distribuição, foi ainda aproveitada
para a inserção de pequenos compartimentos de arrumos e até para um gabinete
de docentes, todos providos de luz zenital.
No extremo Sul, foi adicionado ao Sector F um corpo de ampliação, mais baixo, iluminado superiormente, no sentido de responder eficazmente ao programa
definido para a área laboratorial. Um plano envidraçado, traduzido numa saída
secundária e de emergência, permitirá demarcar este corpo relativamente ao Sector H, tornando-se simultaneamente elemento fundamental no remate do extenso
corredor de distribuição.” 1

Já em fase avançada, tenho vindo a acompanhar de perto o desenrolar
da obra, nas visitas semanais de prestação de assistência técnica.
Desdobrada por fases de execução, permitindo a sua gestão articulada
com o normal funcionamento da Escola que continua a decorrer dentro
da possível normalidade, a obra trouxe a percepção da sua complexa
densidade.
Implicando a já referida infra-estruturação com grande peso no conjun-
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to, tem-se procurado filtrar na obra todos os seus aspectos entrecruzados, definindo critérios, reajustando as mais diversas situações daí
decorrentes, desde as mais técnicas, ligadas às especialidades (disposição de luminárias, grelhas de climatização, calhas, quadros eléctricos, carretéis, etc.) até aspectos ligados à pormenorização e aplicação
dos vários elementos e sistemas construtivos.
A pouco e pouco, vão-se sedimentando processos no desenvolvimento
da própria obra que se revelam também como experiência fundamental
para a estruturação dos novos trabalhos entretanto realizados no âmbito do mesmo programa da “Parque Escolar”.
Os prazos extremamente curtos da obra têm obrigado a uma postura
cada vez mais atenta e operante relativamente às situações dai decorrentes, dentro de um quadro marcado por uma crescente abertura na
relação com os vários intervenientes no processo: promotor, empreiteiro, fiscalização e direcção da escola.
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1- da memória descritiva
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Conclusão

A prova incide sobre um tempo, de prolongamento do tempo de formação, em que a minha aprendizagem, continuada, encontrou espaço
para a sua renovação e amadurecimento no escritorio do arq.° José
Gigante.
Um tempo de acção em que o acto de projectar encontra o seu sentido
real, entre o processo e a obra.
A integração no escritório foi fácil. Nele se falava uma linguagem que,
afinal, me parecia familiar. Só que tudo se passava no quadro de uma
nova dimensão, tão-somente ficcionada no âmbito do espaço escolar.
Aquilo que apenas se adivinhava no nosso percurso do DARQ ganhava
contornos precisos. O projecto, antes refém da quase absoluta substantividade do desenho, era agora algo dirigido a um objectivo bem
definido: a construção, ou seja, a obra. Uma realidade que, quase imperceptivelmente, me foi ajudando a interrogar-me sobre alguns dos
preconceitos que insistentemente marcavam o nosso espectro escolar
– os da prevalência do desenho sobre o espaço vivido do qual, afinal, é
mera e redutora representação gráfica.
Esta experiência ensinou-me que o tempo de começo da vida profissional não é necessariamente etapa de descontinuidade relativamente
à Escola. Pelo menos num atelier que, como muitos outros, integram
gente que pratica o ofício com insistente paixão e que sempre a renova
na entrega empenhada a cada novo projecto que surge.
O trabalho que aí desenvolvi tornou-se matéria de complemento da minha formação, espaço de continuidade do meu percurso escolar, que
tão só se me afigura como esboço de processos e atitudes, todavia
vitais para a construção de bases sólidas da minha relação com a profissão, ou seja, com a vida.
Com um propósito real, o projecto da M-EIA decorre neste tempo, lenta
mas insistentemente cruzado com os trabalhos, vários, do escritório.
A Prova Final constrói-se sobre essa continuidade entre a escola e a
profissão, baseada em três anos de intensa partilha de experiências,
numa aprendizagem que não se esgota neste estrito período de tempo.
Assim saiba eu prolongá-la e transformá-la em matéria inseparável de
mim próprio…
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