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Construída entre 1950-53, a casa de Valongo do Arq. João Andresen
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tendo sido projectada de acordo com as vistas e orientação solar.
8)

“Na distribuição das dependências o arquitecto procurou articular
as várias zonas da habitação atendendo às condições de orientação e às vistas.”
(in Revista Arquitectura n.º 49)
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Figura 1 | Planta

14

| P&C Nº51 | Outubro | Novembro | Dezembro 2011

1

Quarto

2

Quarto

3

Quarto

4

Quarto de costura

5

Biblioteca

6

Sala

7

Cozinha

8

Quarto empregada

2

3

Referência à Arquitectura
Americana
A fachada principal a Sudeste (SE), com
maior exposição solar, é cega nas empenas
existentes no plano da fachada, tendo
unicamente aberturas nas empenas lateral e
recuada, que conformam o pátio interior
(fig. 4 e 5) de acesso à habitação (fig.1 a 3).
A fachada, onde se situam os quartos de
dormir (fig. 4), com orientação Nordeste (NE),
é, durante a manhã, bem iluminada por luz
natural. Já as aberturas da sala a Sudoeste
(SO) permitem uma boa iluminação e maior
exposição solar ao final da tarde − no Verão
traz vantagens significativas. No corredor de
acesso aos quartos, uma abertura zenital a
SO oferece a esta zona iluminação solar ao
final da tarde. A zona da cozinha e do quarto
de costura possuem orientação Noroeste
(NO) (fig. 6). Nesta casa, João Andresen
deixa transparecer as referências directas
à “arquitectura americana, particularmente
a obra de Marcel Breuer (1902-81) e a sua
experiência de organização do espaço
habitacional entre áreas de dia e de noite,
articuladas por outras de transição, num
dispositivo espacial conhecido como casa
binuclear.” (in Colóquio Internacional Januário
Godinho, Porto FAUP – 2010) (fig. 7)

Reabilitação e os seus
!"#$%"
No Verão, a exposição solar versus
posicionamento das aberturas contribuem
para uma boa climatização da habitação.
A envolvência arborizada é uma mais-valia nesta climatização. No entanto, estes
mesmos factores que contribuem para uma
boa climatização no Verão, associados à
construção das paredes em perpianho de
granito, são preponderantes para o seu
desconforto no Inverno. Apesar da introdução
de aquecimento na casa, as condições de
conforto térmico dificilmente eram atingidas
no Inverno e, inclusive, implicavam gastos
consideráveis no aquecimento.
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Actualmente, a casa ainda mantém a função de habitação.
Além da introdução do aquecimento central, o interior foi alvo
de remodelação, nomeadamente a cozinha e casas de banho.

Com objectivo de melhorar as condições
do comportamento térmico da habitação
durante o Inverno, foi adoptada uma solução
de isolamento térmico no exterior da casa
– sendo cuidada de modo a preservar a
harmonia e o equilíbrio arquitectónico da
habitação (fig. 8 e 9).
A solução consistiu na aplicação do Sistema
Barbotherm da Barbot que, além de possuir
certificação do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, foi a que apresentou
melhores condições de apoio técnico para
a execução da obra. Por condicionantes de
arquitectura, as espessuras do isolamento
aplicado foram variadas (entre 2cm, 3cm e
4cm), dependendo destas, naturalmente,
a menor ou maior eficácia do isolamento
térmico.

2 | Corte A-B
3 | Corte CD
4 | Fachadas SE e NE
(Fotografia de 1950)
5 | Pátio interior da fachada SE
(Fotografia de 1950)
6 | Fachadas NE e NO (Fotografia de 1950)
7 | Desenho de Breuer publicado em
Sun and Shadow. The Philosophy of an
Architect, 1955
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Ao nível arquitectónico, o maior desafio
consistiu na maior aplicação possível de
espessura de isolamento, minimizando o
impacto sobre as proporções arquitectónicas
do edifício. Assim, foram definidas por
fachadas (ou zonas de fachadas) as
espessuras passíveis de serem aplicadas.
Como princípio de intervenção pretendeu-se
não desvirtuar o projecto inicial, mantendo-se
as paredes de pedra à vista. Juntamente com
as paredes rebocadas, formam um diálogo
harmonioso. Em alguns locais, com saliências
verticais tipo contrafortes, foi necessário
cortar 4,5cm à pedra de granito, para que o
aumento da espessura introduzida pelos 4cm
de isolamento e os 0,5cm de revestimento
não se traduzisse numa alteração das
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proporções destes elementos salientes (fig.10)
e, consequentemente, das proporções do
edifício. Na fachada NE (zona dos quartos),
onde a zona central de alinhamento das
janelas é executada em granito à vista, optou-se pela colocação de isolamento só na zona
rebocada, sendo a variação da espessura
(entre a transição de parede de granito/parede
rebocada) absorvida pelo ressalto que já
existia (fig. 9). Na zona das paredes do pátio
interior, cuja cobertura possui uma abertura
quadrangular, foi necessário remover o reboco
existente e efectuar um isolamento de apenas
3cm de forma a se manterem as proporções
e os remates existentes, entre as paredes
rebocadas e as de granito à vista (fig. 11).
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Retoma à imagem original,
sem abdicar das comodidades
actuais
Após a aplicação do isolamento, foram
escolhidas para o acabamento final as cores
que se julgam serem as originais: o verde e
o branco. Originalmente, a casa possuía a
cor verde nas fachadas recuadas do plano
principal e na fachada Poente (SO), e a cor
branca nas restantes fachadas. Também, as
juntas da parede de granito eram pintadas de
branco. A cor verde foi reproduzida através
do registo de cor existente no reboco e por
baixo de duas camadas de tinta posteriores
à original (fig. 12). Por opção arquitectónica,
apenas a parede recuada a NE foi pintada
a verde, a cor original. Os candeeiros de
iluminação, que se situam junto às duas
portas, integrando as próprias fachadas,
foram electrificados: devolvendo-se-lhes a sua
função.
Após esta intervenção, a casa de Valongo
retomou assim a sua imagem original, com
adaptações adequadas às condições de
conforto térmico exigidas actualmente
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8 | Colocação do isolamento Barbotherm
e fixação por pontos
9 | Colocação do isolamento Barbotherm
em zonas de transição granito/reboco
10 | Corte de 4,5 cm de pedra em
elementos salientes para colocação de 4,5
cm de isolamento e revestimento
11 | Para manter a leitura zona rebocada/
granito foi necessário remover o reboco
desta parede e colocar um isolamento de
apenas 3cm
12, 13, 14 | Imagem actual da casa
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