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Habitações do futuro:
há, e são… verdes
Mais simples, mais rápido, mais ecológico, mais sustentável,
mais eﬁciente energeticamente e mais económico. Conheça
as novidades em construções pré-fabricadas e modulares.
São as casas de amanhã, sendo que amanhã… é já hoje
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Jular – Portugal
Há já mais de 30 anos que a empresa Jular, com sede na
Azambuja, manifesta a sua expressa paixão pela madeira.
Por isso, o negócio evoluiu naturalmente para um segmento
de mercado cada vez mais apelativo: a construção de habitação
pré-fabricada e modular, que utiliza quase em exclusividade esta
nobre matéria-prima, beneficiando do seu imbatível saldo de
carbono. Uma rede de distribuição com mais de 350 pontos de
venda, em todo o continente e ilhas, garante à Jular uma resposta
rápida e eficiente. No âmbito da construção, disponibiliza uma
oferta variada, que prima pela contemporaneidade do traço
arquitetónico, nem sempre associado às casas de madeira.
Aliando design atual, modularidade, rapidez de construção
e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a Treehouse, um
conceito modular baseado em tipologias standard de 22 m2,
que permitem uma infinidade de possibilidades arquitetónicas,
tanto em extensão como em altura. A madeira utilizada tem
certificado PEFC, que atesta a sua responsabilidade florestal.
A Treehouse Riga, mais compacta e flexível, visa dar resposta
à habitação de áreas reduzidas. Mais recentemente, passou
a oferecer outro produto revolucionário: as casas em kit Treehouse Spot, nas quais mantém a aposta na traça minimalista.
São verdadeiras casas do it yourself, ou antes, monte você
mesmo, o que reduz ainda mais o custo da habitação. Com a
ajuda de uma planta para a montagem, o proprietário poderá
erguer a sua própria casa em menos de uma semana. O kit
cabe num contentor e pode ser transportado para qualquer
parte do mundo.
Tempo de execução – O prazo de entrega e instalação de
uma Treehouse é de 90 dias, mas pode oscilar em função da
dimensão e da complexidade do projeto.
Preço – Valores indicativos: Treehouse, T1 a partir de €71.990;
Treehouse Riga, T1 a partir de €47.990; Treehouse Spot,
estúdio a partir de €23.490. Treehouse Soyo, T1 a partir de
€82.990. Para projetos personalizados, preços sob consulta.
Contactos – www.jular.pt
Tel. 808 262 808/263 850 070/919 999 960
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Box Living – Nova Zelândia
Box – Modernist Architectural Design + Build é um dinâmico
gabinete de arquitetura que pensa a habitação e toda a relação
homem-casa de uma forma inovadora. O sistema Boxtm permite
uma redução de custos na ordem dos 75% face às práticas tradicionais, bem como a realização de orçamentos precisos, o que
é garantido por uma afinada equipa multidisciplinar que vai dos
arquitetos aos gestores de projeto, que fazem a ponte entre
todas as fases de construção e vão gerindo o budget. Uma das
maiores vantagens é a total ausência de limites arquitetónicos.
Para os mais exigentes em termos ambientais, outra certeza:
a empresa tem um certificado Carbon Zero, ou seja, de consciência ambiental e maximização dos recursos naturais com
emissão zero de carbono. A utilização de madeira na quase
totalidade da estrutura, o uso de energia solar, incluindo no
sistema de aquecimento de água, a recolha e o aproveitamento
de águas pluviais e o reaproveitamento hidráulico permitem
esta taxa de sucesso e a honra daquele selo.
Especificações técnicas – Os postes e as vigas da estrutura
são feitos de madeiras laminadas, os quais são suportados
por encaixes e apoios cruzados de aço. Janelas ou painéis de
parede completam a estrutura. Tem também uma oferta variada
de diferentes tipos de revestimento exterior. No interior, placas
de reboco ou madeira prensada são as opções mais utilizadas.
Tempo de execução – Cerca de 100 dias.
Preço – Entre €220.884 e €315.548 para uma casa com três
quartos de dormir.
Contactos – www.boxliving.co.nz
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Acme Architecture – EUA
O gabinete norte-americano Acme, do arquiteto Keith Rivera,
apresenta as casas pré-fabricadas, nesta era pós-grande-recessão, como “exemplo de uma nova abordagem à construção:
moderna, sensata e eficiente”. O projeto que nos oferece é o
rosto visível desse trabalho em prol de uma habitação sustentável e responsável, com menor impacto na paisagem, menor
emissão de dióxido de carbono, maior eficiência energética
e menor custo, que coloca homem e Natureza numa relação de
win-win. A primeira casa pré-fabricada de Keith Rivera dá pelo
nome de Terbell-Wilson, e situa-se numa parcela de terreno
rústico em Santa Barbara, na Califórnia.
Especificações técnicas – Enquanto o terreno era terraplanado e
se erguiam as fundações necessárias, a casa era fabricada na sede
da Irontown Homes, no estado do Utah, a quilómetros de distância,
num total de quatro módulos autónomos, feitos de resistentes placas de aglomerado de madeira. Uma vez montada, recebe, então,
todos os revestimentos necessários. Neste caso, porque a lei local
exige materiais não comburentes, o exterior foi forrado com painéis de fibra de cimento. Sobre estes apenas tinta. Eficiência energética e medidas de conservação da água estão contempladas.
Tempo de execução – Dez semanas para a construção em fábrica
+ oito para a montagem, construção de decks, acabamentos
e trabalho paisagístico.
Preço – Cerca de €1677/m2 .
Contactos – www.acmearchitecture.com
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Broadhurst Architects | The Cribtm – EUA
Para o arquiteto Jeffery Broadhurst, a construção pré-fabricada
começou com o abrigo Shack at Hinkle Farm, um projeto
premiado cujo sucesso e cuja popularidade desencadearam o
desejo de arquitetar outros modelos compactos de perfil idêntico: pequenas áreas, linhas simples e que respondessem à
muito honorável e persistente consciência e responsabilização
ecológicas dos nossos dias. Assim nasceu The Cribtm, um projeto
muito cool, vencedor de vários prémios de arquitetura. Trata-se
de um kit formado por diversas partes, todas elas feitas de
materiais reciclados e sustentáveis, e pré-fabricadas. O kit é
depois transportado e montado no local desejado. Simples,
prático e económico. O perfil, ainda que trazido à traça da
contemporaneidade, é em tudo semelhante ao dos tradicionais silos de milho norte-americanos, com a sua estrutura subida, que evitava, então, humidades e roedores.
Especificações técnicas – The Crib recorre a um sistema estru-
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tural de aço galvanizado que se apresenta tão simples quanto
um andaime. A madeira de choupo, uma preciosidade nativa,
alia-se a painéis de folha múltipla de policarbonato e a painéis
estruturais isolantes (SIP) e, em conjunto, assumem as funções
de revestimento. Há, até ao momento, três modelos genéricos,
de diferentes áreas: The Basic, The Full e The Extended.
Qualquer uma das versões obriga à construção de fundações
e do edifício-base. A Broadhurst Architects está a oferecer
licenças de construção e ainda não tem parceiros em Portugal.
Os interessados podem habilitar-se. O kit da The Crib está preparado para caber nos contentores de transporte internacional.
Tempo de execução – Após encomendado o kit (três a quatro
meses é o prazo de entrega) e, terminadas as fundações, demora
uma a três semanas a montar.
Preço – The Basic Crib, €43.245; The Full Crib, €64.904;
e The Extended Crib, €76.572.
Contactos – info@thecrib.onfo • www.thecrib.info

Philippe Starck com Riko | P.A.T.H. (Prefabricated Accessible Technological Homes) – Europa
O intrépido e vanguardista designer Philippe Starck não poderia permite o aproveitamento das, atualmente tão queridas, energias
ficar de fora desta corrida em busca de melhores formas de renováveis, através da instalação de painéis solares fotovoltaicos,
habitar. Formas mais justas, que revelam mais respeito pelo meio turbinas de vento ou bombas de calor (estas servem para
ambiente, e mais sustentáveis, capazes de tornar menos profunda armazenar e utilizar o calor ambiente). Um caminho ‘verde’ que
a nossa marca ecológica, a nossa já demasiado presente pegada o designer francês percorre com o seu charme futurista. “P.A.T.H.
de carbono no planeta. Razão pela qual, após anos de intenso é uma solução fiável e inteligente (...) perante os desafios
desenvolvimento tecnológico, e em associação com a eslovena da ecologia, da economia e da energia”, refere Philippe Starck.
Riko, uma das empresas europeias pioneiras no fabrico de casas Uma solução contemporânea e económica que visa um preço
de madeira sustentáveis, desenvolveu as casas P.A.T.H by Starck justo e acessível ao maior número de pessoas, com a garantia
with Riko. Um trilho que alia o arrojado mas intemporal design de contemporaneidade e sofisticação made by Starck.
de Starck à mais avançada engenharia, a sofisticada tecnologia Tempo de execução – Seis meses é o tempo que medeia a
e a formas de construir mais autossustentáveis. No total, e com escolha do projeto e a sua entrega, a qual é feita através dos
base em três estruturas-tipo, são mais de 30 os modelos de casas vários distribuidores (uma rede ainda em construção e à qual
possíveis, no que respeita ao número de pisos, ao tipo de qualquer empreendedor pode pertencer – mais informações
acabamentos, à planta do projeto, ao número de divisões, às no site). O distribuidor mais próximo de Portugal é a empresa
fachadas… Longe do standardizado, tudo pode ser ainda perso- Singularq, em Valencia, Espanha.
nalizado através de uma infinidade de materiais, acabamentos Preço – Devido às múltiplas possibilidades, os valores são
e estilos, dando uma assinatura pessoal a modelos pré-definidos, indicativos e variam entre €2300/m2 e €4700/m2.
sendo uma das opções a integração de ecotecnologia, a qual Contactos – www.starckwithriko.com
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Vigobloco e Mudastone – Portugal
As casas Modulus resultam da inteligente parceria entre a
Vigobloco – de cariz industrial, a quem compete a produção
dos módulos de betão – e a Mudastone – responsável pelos
acabamentos e que assegura a entrega dos projetos na modalidade chave-na-mão. De referir que o projeto arquitetónico
dos modelos standard leva a assinatura do arquiteto Filipe
Saraiva, mas é possível executar projetos de terceiros.
Especificações técnicas – Fundações e estruturas de betão
armado, tal como os painéis pré-fabricados que dão forma às
paredes exteriores. Poliestireno expandido, lã de rocha, gesso
laminado duplo sobre estrutura metálica de aço galvanizado
garantem, à vez e em conjunto, o isolamento térmico e acústico.
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O betão volta a ser utilizado na laje do pavimento térreo,
enquanto o do piso é de laje alveolar. Contemplada está a
drenagem de águas pluviais, através de tubos embutidos
e sistema de proteção de descarga.
Preço – Entre €105.000 (modelo standard de tipologia T2,
com 137,85 m2), e €142.500 (modelo vertical de tipologia
T3, com 176 m2). O modelo standard de tipologia T4 é o
que contempla a maior área habitável, 195,08 m2, e custa
€137.000. Módulo de garagem por €22.500.
Tempo de execução – Cerca de 13 semanas.
Contactos – www.mudastone.pt • Tel. 244 029 487 • geral@
mudastone.pt • www.vigobloco.pt • Tel. 249 580 040/044
• geral@vigobloco.pt

Criatus – Portugal
Composta por uma equipa multidisciplinar, jovem e dinâmica,
na qual se incluem engenheiros, designers, medidores orçamentistas e preparadores de obra, a Criatus chamou a si a
missão de conceber e construir edifícios de traça modernista
com tecnologia de vanguarda. A empresa é especializada em
construção LSF (Light Steel Framing, designação internacional
de um sistema construtivo também conhecido como sistema
de estruturas de aço leve) e, longe de tipologias pré-definidas,
oferece soluções personalizadas. LSF é um sistema de construção que assenta as suas estruturas numa moldura de aço galvanizado. Aqui, tijolo não entra e o betão é empregue apenas
nas sapatas das fundações. A solidez da estrutura resulta do
encaixe de todos os componentes: placas OSB, painéis AM
e sandwich, lã de rocha, perfilaria… A durabilidade dos materiais empregues, a possibilidade de utilização de energias renováveis e o baixo custo energético para erigir e manter estas
estruturas tornam este sistema construtivo amigo do ambiente.
A empresa dispõe ainda de uma ‘gama’ low cost, com projetos
pré-determinados: Move e Nexus, nas variantes T2 e T3.
Tempo de execução – Dois meses para 100 m2.
Preços – Move, desde €58.900; Nexus, desde €73.900. O preço
da construção ‘por medida’ depende da complexidade do projeto, dos materiais… mas situa-se entre €320 e €689,34/m2.
Contactos – www.criatus.pt • Tel. 220 994 902 • geral@criatus.pt

Téketo – Portugal
Téketo – Construções Modulares em Aço é parte integrante do
Grupo Metalusa, o que lhe permite tirar partido das múltiplas
valências metalomecânicas pré-existentes na empresa. Controlar todo o fabrico dentro de portas é uma das suas mais-valias.
Especificações técnicas – Foi dessa sinergia que nasceu a
Modiko®, um sistema modular patenteado que assenta numa
estrutura porticada realizada com perfis (PERFLEX®) de aço
galvanizado enformados a frio. Para leigos, todas estas especificações técnicas mais não querem dizer que é possível a
formação de ligações tridimensionais em qualquer posição
sem recurso a soldaduras ou a elementos acessórios. Nestas
molduras estruturais encaixam, depois, as paredes, mais leves
mas compactas e resistentes, o que facilita o seu transporte
e a montagem em obra, acelerando todo o processo. O pré-fabrico de todos os componentes contempla medidas standard
para posterior paletização e contentorização, a fim de facilitar
o transporte, enquanto a produção em série permite preços
reduzidos sem comprometer a qualidade. Uma vez na obra,
resta a assemblagem das várias partes e detalhes de acabamento. Tal e qual como um jogo de lego. Analogia que serve ainda as
várias possibilidades de acoplagem entre módulos. Resultado:
uma casa pré-fabricada modular mas personalizada. E porque
nesta casa não há paredes rígidas como as que conhecemos da
construção clássica, em alvenaria, a casa pode crescer, alargar-se, modificar-se, reduzir-se… transformar-se. Comprovado
por laboratórios internacionais está o comportamento térmico,
higrotérmico, acústico e a sua resistência ao fogo. A Téketo assume a responsabilidade dos projetos desde o licenciamento,
passando pela execução até à entrega da casa na modalidade
chave-na-mão. Resta escolher o modelo que mais lhe convém.
Tempo de execução – Cerca de três meses, tempo médio, desde
o licenciamento até à conclusão com chave-na-mão, incluindo
acabamentos finais.
Preço – Os preços variam em função da enorme variedade de modelos e tipologias, da implantação no terreno, do tipo de áreas
cobertas, dos arquitetos que assinam os projetos e de acabamentos
possíveis. O custo médio por m2 situa-se entre os €780 e os €800.
Um valor meramente indicativo que pode ser inferior, por exemplo,
se algumas das áreas cobertas não forem fechadas. A título de
exemplo: modelo Koll, €141.750, e modelo Prime, €155.250.
Contactos – www.teketo.pt • Tel. 234 943 200 • teketo@
teketo.pt • www.modiko.pt • modiko@modiko.net

Modelo Koll

Modelo Prime
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Goodmood – Arquitetura e Design – Portugal
Partindo de uma das máximas do icónico arquiteto alemão
(naturalizado norte-americano) Mies Van der Rohe, “O espaço é
a verdadeira obra de arte, a arquitetura existe meramente para
o moldar”, a Goodmood disponibiliza uma sofisticada oferta de
‘molduras’ possíveis. O personalizado Woodmood é o sistema
taylor made, por assim dizer, em que tudo é determinado e
decidido à medida dos desejos do cliente, desde a tipologia aos
acabamentos. Na variante ready-made, alongando um pouco
mais a analogia, a empresa lançou no mercado três sofisticados
modelos de bungalows, unidades habitacionais pré-fabricadas,
de natureza modular e traça contemporânea, que contam com
uma excelente eficiência energética e a dispensa de licenças
camarárias. Na sua construção é utilizada tecnologia Light Steel
Frame, ou, em bom português, Aço Galvanizado Leve. Às variantes Wood, com revestimento exterior de madeira, e Mag, com
revestimento exterior de ETICS (External Thermal Insulation
Composite System, também denominado por Reboco Térmico ou
Capotto), a Goodmood juntou a sua mais recente coqueluche,
o bungalow Cork, que utiliza como principal elemento de revestimento o aglomerado negro de cortiça. Nobre, eficiente, natural,
leve, impermeável, isolante, 100% reciclável e uma preciosidade

nacional, a cortiça encaixa na perfeição nas preocupações ecológicas e climatéricas tão queridas à habitação sustentável. Sendo
a sustentabilidade uma das preocupações da empresa, a Goodmood dispõe de uma equipa especializada em gestão ambiental
que, a par dos arquitetos, engenheiros e designers, acompanha
os projetos.
Especificações técnicas – Woodmood: fundações de betão
armado, maciço de pedra ou estacaria. Estrutura de piso de
painel BETOLITE com cimentos leves e acabamentos a linguetes
FenoPan. Paredes exteriores feitas de painéis LSF revestidas a
OSB com isolamento de lã de rocha. Tabuado de MAG-fiber ou
pinho nórdico tratado como acabamento das paredes exteriores.
Paredes interiores revestidas a gesso cartonado BA13 ou MAG-fiber e acabamento final a tinta de água. Cobertura de LSF com
painel sandwich de poliuretano com caleiras e rufos metálicos.
Tempo de execução – Equipamentos de fabrico em série:
Quatro semanas. Projetos personalizados, desde a apresentação
em fotorealismo 3D à entrega da chave: entre 12 a 16 semanas.
Preço – Woodmood, a partir de €750/m2 na variante chave-na-mão. Bungalows entre €15.300 (Mag T0) e €32.500 (Cork T2).
Contactos – www.goodmood.com.pt • Tel. 213 973 566 •
geral@goodmoog.com.pt
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Projeto da LogHomes em parceria com a Royal Wood,
assinado pela arquiteta Ana Williamson
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LogHomes – Portugal
Sistema Tradicional em Neopor, Sistema Maciço de Madeira e Sistema Aligeirado de Madeira. São estas as três técnicas de construção da LogHomes, marca registada da empresa Galvão Teles,
do arquiteto e sócio-gerente Pedro Teles. A primeira, introduzida
em 2013, é um sistema de construção low-cost com estrutura de
betão armado ou de fibra de vidro, cujas paredes, em substituição
do tradicional tijolo, se preenchem de Neopor, material ecológico
com maior eficiência térmico-acústica e energética. Comummente
definido como a adaptação à construção civil do material utilizado
no fabrico dos fatos dos surfistas, o Neopor foi desenvolvido na
Alemanha, onde é o material de eleição na construção de edifícios
militares, pela durabilidade, pela resistência a grandes amplitudes
térmicas e por permitir uma rápida construção. O Sistema Maciço
de Madeira é um ancestral método de construção autoportante
à base de toros de madeira (log home quer precisamente dizer
“casa de toros”). Toro a toro, a casa nasce da rigorosa montagem
e do encaixe dos troncos no local. Por último, o Sistema Aligeirado de Madeira, também designado de frame system, o qual em
Portugal é conhecido por ‘gaiola pombalina’ (implementada na
reedificação de Lisboa após o terramoto de 1755, visava deixar
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Rebelo de Andrade – Architectural & Design Studio
e Modular System – Portugal
As Tree Snake Houses – Modular System by Luís Rebelo de
Andrade & Tiago Rebelo de Andrade –, inseridas no projeto
do Parque de Pedras Salgadas, concebido e desenvolvido pela
visionária dupla de arquitetos Luís e Tiago Rebelo de Andrade,
não são apenas casas, mas parceiros vivos numa arquitetura
de futuro em que o bem-estar se associa ao enquadramento
ambiental e a uma espécie de futurismo natural. O semblante
reptiliano desta casa-serpente perfila-se com domada ferocidade
na estrutura alongada do projeto, nas escamas de ardósia que
revestem a sua carapaça, na cabeça que espreita por cima do
outeiro, como faria a furtiva serpente. A genial obra, destacada em
sites de arquitetura de todo o mundo, enfeitiça como a sedutora
serpente, mas tudo parece diferente quando nos é permitida
a entrada. Um mundo espartano de pureza e clareza convida à
contemplação. A fim de dar vida à mansa ‘besta’, o gabinete
Rebelo de Andrade uniu esforços com a Modular System, empresa
nacional com cartas dadas na construção modular. Juntos têm já
em fase de desenvolvimento, com vista à comercialização, outros
acabamentos possíveis que permitem a esta serpente camuflar-se
noutras paisagens e noutros climas. Mountain Snake House, River
Snake House e Sand Snake House são as versões previstas para
esta tipologia. Uma vez otimizada a produção, não tardarão a
estar disponíveis para o público em geral.
Contactos – www.rebelodeandrade.com • Tels. 213 562 286/
914 391 122 • info@rebelodeandrade.com
www.modular-system.com • Tel. 229 351 179 • info@modular-system.com

os edifícios preparados para futuros abalos sísmicos). A estrutura assenta em vigas e pilares de madeira e permite a edificação
até seis pisos. Um sistema flexível, com total liberdade criativa.
O pinho siberiano é, preferencialmente, a madeira utilizada.
Especificações técnicas – O sistema aligeirado tem um acentuado
grau de pré-fabricação, o que diminui e economiza recursos e
tempo. De fábrica, e já com as medidas determinadas, chegam
painéis construídos por um “núcleo de montantes de madeira
maciça, com isolamento de lã de rocha (10 a 15 cm) no interior,
uma barreira de para-vapor, uma placa de gesso do tipo E e um
sistema de revestimento exterior”, como esclarece o próprio site.
Placas de gesso, azulejos ou outro material à escolha cumprem as
funções de revestimento interior. Este sistema, comparativamente
com o de madeira maciça, reduz os custos em cerca de 10%.
Tempo de execução – Finalizado o projeto, são necessárias duas
a quatro semanas para a construção da casa em fábrica + cinco
a sete dias para o transporte + duas a três semanas para a
construção no local.
Preço – Preço chave-na-mão, €495/m2.
Contactos – www.loghomes.pt • Tel. 211 997 538 • loghomes@
loghomes.pt
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Coodo – Alemanha/Eslovénia
Modularidade, flexibilidade e mobilidade. Estes podem definir-se como os três eixos das habitações Coodo, pensadas para
promover uma vida mais próxima da Natureza. Modularidade:
todos os projetos partem de módulos pré-definidos. Flexibili-

dade: da junção das sete versões Coodo podem nascer infinitos
esquemas, eternamente abertos à possibilidade de crescimento
– em extensão ou em altura – ou redução. Mobilidade: as Coodo
são amovíveis, transportáveis, erráticas. Uma espécie de casa de
bolso, de caravana pós-moderna, o que implica a ausência
de perda de investimento. Todas as unidades vêm equipadas
e mobiladas com peças estruturais. Os módulos assemelham-se
a meras molduras de cantos curvos e vidros triplos onde encaixam
‘retratos’ de famílias que optam por viver de forma diferente.
Tão diferente, que há versões flutuantes, as Watercoodo, tidas
como as mais sofisticadas, que se fixam a um deck flutuante,
uma sofisticada jangada para quem vive em rios ou canais.
Construídas na Eslovénia, podem ser expedidas para qualquer
ponto do planeta.
Tempo de execução – As entregas demoram cerca de quatro
meses. Quanto ao transporte, da Eslovénia para Portugal, a
empresa Coodo estipula uma noite de viagem por cada 1000 km
de distância, mas depende muito da transportadora.
Preço – Os preços variam entre €9800, de uma Pérgula 10, e
€195.000, de uma Watercoodo. Um Coodo 24 Basic, módulo
básico apenas com casa de banho, €70.000. Coodo 55, o mais
espaçoso e luxuoso dos modelos, €135.000. Preços sem IVA.
O preço do transporte depende da empresa contratada.
Contactos – www.coodo.eu • info@loftstogo.com

Sebastián Crespo

Um modelo de madeira
da peça e a sua forma
de encaixe no projeto

Jose María Sáez & David Barragán
Casa Pentimento – Equador
Imagine uma casa feita de uma única peça de lego. Imagine que
essa peça basilar, um paralelepípedo de betão único, com quatro faces distintas, permite a construção de todas as estruturas
da casa apenas com recurso ao seu encaixe e que, a uma só vez,
consoante o posicionamento dessa engenhosa peça, a própria
resolve ainda todo o sistema de paredes e do mobiliário e trasveste-se com graciosidade em escadas e até num jardim vertical, requisito primeiro dos proprietários. Mais, a estrutura apresenta-se adequada para fazer frente à atividade sísmica de La
Morita, em Tumbaco, nas imediações de Quito. Agora, deixe de
imaginar e espreite a impressionante e incessantemente ‘citada’
Casa Pentimento, verdadeiro ovo de Colombo do gabinete de
arquitetura Jose María Sáez & David Barragán. O engenho criativo dos arquitetos ganhou asas perante um cliente desinibido
e um orçamento limitado. Assim nasceu a ideia da ‘peça’, pedra
120

de toque de todo o projeto. Encaixando-se de formas distintas,
a peça resulta uniforme na fachada exterior, apenas um ripado
simples e despretensioso, enquanto, por dentro, as diferentes
faces do molde de betão vão desenhando prateleiras, permitindo apoios, definindo janelas, adquirindo a função de vaso…
A imaginação é mesmo o limite. Madeira e vidro são os únicos
parceiros deste módulo de betão, com eles se fechando, ou
não, frestas, consoante o desejado, selando, ou não, entradas
de luz e de ar. Um orçamento apertado e uma mente ilimitada
resultaram na necessidade imperiosa de economizar, simplificar
e clarificar. Este projeto específico, com 234 m2, utilizou 1000
peças e custou cerca de €55.600. Qualquer projeto, pode ser
enviado pelo correio, para qualquer parte do mundo.
Preço – Cerca de €237/m2.
Contactos – Jose María Sáez, 2josemoni@gmail.com •
www.arqsaez.com • David Barragán, david@albordearq.com
• www.albordearq.com

Erika Mayer (www.erikamayer.at)

Erika Mayer (www.erikamayer.at)

Erika Mayer (www.erikamayer.at)

Casa Tarifa – Espanha

Antonio Corcuera

alternativas no que toca às energias renováveis que podem ser
usadas. Instalação elétrica, canalização e saneamento incluídos
em cada projeto, bem como um sistema de aquecimento à
base de radiadores elétricos.
Tempo de execução – Entre dois e seis meses, dependendo
da tipologia.
Preços – Entre €850 e €950/m2, ao que acresce o valor
do transporte e das fundações. Preços indicativos: Loft 36,
€39.900; Loft 60, €59.900; Loft 72, €69.900; HuiS 107,
€89.900; HuiS 119, €99.900; e HuiS 144, €119.900.
Contactos – www.infiniski.com e www.jamesandmau.com

Pablo Sarabia

Infiniski – James & Mau Arquitectura
Espanha e Chile
Com sede no Chile e em Espanha, a empresa de construção
sustentável Infiniski trabalha em parceria com o gabinete de
arquitetura James & Mau, o que lhe permite oferecer um serviço
integral de arquitetura e construção eco-responsável e acessível
e, acrescente-se, de perfil vanguardista. A sua oferta divide-se
na Linha Kinisfini e na Linha Infiniski A La Carta. A primeira
consiste em cinco modelos pré-desenhados e pré-construídos
em fábrica mas que permitem, ainda assim, várias combinações: Loft 36, com 36 m2; Loft 60, com 60 m2; Loft 72, com 72 m2;
HuiS 107, com 107 m2; HuiS 119, com 144 m2; e, para finalizar,
com a mesma área da última tipologia, mas com um esquema
de planta distinto, o HuiS 144. A segunda linha, como o próprio
nome indica, coloca, sem limitações, nas mãos do cliente
todas as decisões: área, número de quartos, disposição,
acabamentos… Tudo, segundo a gíria popular, ao gosto do
freguês, o qual conta, obviamente, com o aconselhamento
da equipa multidisciplinar da empresa, para melhor otimizar a
sua casa de sonho.
Especificações técnicas – A estrutura modular é de aço
S275JR – designação de aço laminado a quente utilizado em
construções metálicas – e apoia-se em pilares metálicos S355JR.
O sistema de fachada é composto por um painel sandwich
de 35 mm de espessura de aço lacado, enquanto o isolamento
térmico é assegurado por 80 mm de uma das mais puras e
naturais matérias isolantes, a lã de ovelha, cujo desempenho,
ao nível da resistência ao fogo e enquanto repelente de insetos
e roedores, está igualmente comprovado. Revestimentos
interiores ecológicos de fibra de gesso Fermacell, produto
amigo do ambiente, à base de celulose reciclada e gesso
natural, com 10 mm de grossura, são aplicados sobre
perfis de aço lacado. Completam o isolamento térmico e
acústico, vidros duplos Climalit antiquebra e câmara de ar.
O pavimento interior é soalho flutuante com sistema quick-step
e as paredes pintam-se de branco. Nas casas de banho,
sanitários e torneiras modelo Dama, da Roca, ou similar.
Consoante o clima e o terreno, são estudadas ainda as melhores

Casa Manifesto – Chile

Casa El Tiemblo – Espanha
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