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Anexo 3 

 

O novo projecto e imagens da instalação 

A proposta que os arquitectos apresentaram tem como base um sistema modular, da  

sua autoria, utilizado para projectar e construir casas pré-fabricadas que tem os 

seguintes requisitos: 

 

“A proposta que se apresenta baseia-se nos seguintes princípios: 

-Pré-fabricação; 

-Modularidade; 

-Capacidade evolutiva; 

-Desenho contemporâneo; 

-Utilização de madeira como material predominante. 

-Baixo custo de produção e venda. 

-Sustentabilidade ambiental. 

O desenho e produção desta casa pretendem suprir uma lacuna do mercado 

português – as casas pré-fabricadas de madeira de desenho contemporâneo de 

baixo custo. 

A este conceito acresce outra valia – a capacidade de evoluir, de crescer de 

acordo com o comprador, dentro de projectos tipo predefinidos. 

Parte-se de uma casa base - T1 - composta por dois módulos a partir dos quais 

é possível crescer até tipologias de 7, 8, 9 ou mais compartimentos. 
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O crescimento das casas é sempre modular e combina módulos: casa e pátio. O 

módulo casa permite diversos revestimentos e acabamentos, o módulo pátio 

pode ter diversos tipos de fechamento. 

A dimensão do módulo, sempre com 3,3 x 6,6 m permite transportá-lo inteiro 

sobre um camião. 

As possíveis variações de acabamento conjugadas com a opcionalidade dos 

pátios – abertos, de grelha ou opacos – permitem grande variação das casas em 

termos espaciais e visuais. 

A ideia é semelhante à dos carros ‘smart’ que através da alteração/soma de 

componentes permitem uma grande personalização do produto final. 

Pretende-se uma grande adaptabilidade das casas a diferentes contextos e 

clientes dentro de parâmetros pré-estabelecidos. 

Isto é importante por duas razões: ‘desdramatiza’ um dos estigmas da 

prefabricação – a tipificação e monotonia do resultado final – resolve o problema 

da relação com o sítio – no Alentejo a casa pode ser branca, monolítica e 

fechada sobre pátios, no Minho pode ser de madeira natural e Viroc negro e com 

terraços abertos sobre a paisagem. 

Procura-se com esta proposta demonstrar a possibilidade de desenhar casas 

pré-fabricadas de custo controlado, com desenho atraente, personalizáveis e 

evolutivas, construídas com materiais amigos do ambiente.”1

Este modelo foi adequado ao projecto do espaço cúbico que foi construído em 

Kerto, importado da Finlândia. “A madeira micro-laminada Kerto, é um produto 

de alta tecnologia, fabricado pela Finnforest. É constituído por lâminas de abeto 

de 3 milímetros de espessura, desenroladas e posteriormente coladas a quente 

para formar grandes painéis, a partir dos quais se obtêm peças para fabricar 

estruturas(...) É a solução ideal para aplicações que requeiram grandes vãos 

com deformação mínima. A gama de aplicações inclui naves, edifícios públicos, 

 

                                            
1 Nota dos autores do projecto 
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construções de vários pisos, vivendas unifamiliares, construção de lintéis, 

telhados, lajes, reforço de estruturas, etc.”2.  

Esta metodologia é aplicada na construção modular de acordo com o seguinte 

esquema de soma dos módulos:  

 

Tomando o modelo do módulo da “casa base” ( o primeiro do canto superior 

direito) como ponto de partida para o desenho do projecto do espaço expositivo 

foi possível chegar à solução que se procurava, como se pode ver nas imagens 

que se seguem: 

 

 

 

 

                                            
2 Sobre as propriedades e aplicações deste material, ver o site da Jular, empresa patrocinadora do projecto 
EMPTY CUBE: http://www.jular.pt/estruturas_kerto.asp 
 

http://www.jular.pt/estruturas_kerto.asp�
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- Desenhos gerais e mapa das peças 
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Pormenores e vistas do Cubo construído 
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Imagens da instalção do Cubo no espaço da galeria AppletonSquare 

(para o projecto da artista Rita GT) 
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