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ainda que recorrendo aos ventos predominantes e com a parte de janela aberta, seja produzida uma baixa pressão de forma a que o ar quente ascen-
dente seja sugado quando o lanternim for exposto às brisas e estas tiverem que contornar a sua silhueta.   
O edifício mantém uma linguagem que propõe lintéis de betão exteriores, situados próximo do nível dos pisos e permitindo a profundidade necessária 
para o paramento exterior dissimulando assim, a caixa de persiana exterior; estes lintéis compreendem o revestimento em paramento de painéis on-
duline. São aplicados sobre elementos resistentes do edifício, lajes, lintéis e paredes resistentes. Marcam, deste modo, o pavimento único do edifício, 
terminando num embasamento de concreto aparente, na situação da fachada Norte, e em socos de concreto nas partes expostas acima da linha de 
terreno.     

Energia
A construção mais dispersa com aumento da superfície construída leva a um consumo de energia maior do que se o edifício fosse resolvido compac-
tamente em dois pavimentos, nomeadamente a requerida para um arrefecimento do espaço por processos ativos, e com isto, a uma subsequente 
economia de custos. Contudo, a prescindência de escada ou ascensor traz também vantagens do ponto de vista das acessibilidades.
O espaço dos pátios abertos a oés-sudoeste promove constantemente zonas de sombra o que permite ventilação não insolada dos compartimentos 
internos.
Os elementos arbóreos embora pontuais devido à amplitude dos respetivos pátios e conjuntamente com os arbustos dispostos ao longo dos terraços 
ajudam a filtrar a insolação e promovem para além de sombras, a evaporação. 
A cobertura é isolada termicamente, aqui da forma mais econômica possível, com recurso a painéis isotérmicos, material pronto e acabado, aplicado 
sobre estruturas leves metálicas assentes sobre laje de cobertura em concreto armado. Esta requer uma manutenção esporádica de limpeza dos 
algerozes e caleiras. 
A disposição dos espaços interiores, em função de uma construção tipológica de baterias de consultórios opostos a consultórios implica o recurso 
aos lanternins para promover a iluminação natural dos espaços de circulação e sua ventilação, noutras situações é possível a ventilação cruzada dos 
espaços. 


