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Já imaginou construir a casa dos seus sonhos no cimo de um prédio? A
primeira nasce já este domingo na Av. António Augusto de Aguiar, com vista
sobre o Marquês de Pombal e o rio Tejo.

Pensamos que está tudo inventado nas formas de habitar,
sobretudo numa cidade construída. Mas afinal ainda podemos ser
surpreendidos. Imaginava uma casa no cimo de um prédio de
Lisboa? Pode não acreditar, mas é o que vai acontecer já neste
domingo, quando uma casa modular for colocada no cimo do
número 33 da Avenida António Augusto de Aguiar, com uma vista
privilegiada sobre o Marquês de Pombal e o rio Tejo.

Mathieu e Lucy Gerardin, os proprietários, conseguiram tornar a sua
ideia realidade com a ajuda do arquitecto João Gois, da empresa
JAG Arquitectos. O projecto foi concretizado pela empresa
Gravalima, do grupo Granifinas, através do sistema Granihouse, um
modelo para a construção ecológica de casas, em fábrica, resultado
de vários estudos e pesquisas realizadas pela empresa em parceria
com a Eco Sistema. Desenvolveram um sistema de construção de
edifícios de alto desempenho energético e protecção contra ruído,
incêndios e actividade sísmica. André Vaz e João Carlos são os
responsáveis pela nova tecnologia da Granihouse.

Modelos prontos a habitar

Existem dois modelos de casa, a tradicional em granito e a
Granihouse Passive House. A tradicional é composta por blocos
rectangulares revestidos a granito de Ponte de Lima, que vão dos
29 m2 aos 49 m2 (área máxima para ser transportada). Estas casas
são totalmente equipadas, prontas a habitar e apropriadas para o
turismo rural. Já a Passive House consiste num conceito inovador e
num novo método construtivo. É um modelo totalmente ecológico,
modular, transportável, sustentável, anti-sísmico, ventilado e
económico.

As casas podem ir dos 29 m2 aos 300 m2 e ser de piso térreo ou de
dois pisos, com revestimento exterior a granito, madeira, capoto ou
outro. Este modelo é produzido em fábrica, sendo transportado em
moldes e montado no local. O prazo de execução e montagem para
uma casa de 100 m2 (pronta a habitar) varia entre três e quatro
meses.

Será uma Passive House a que será instalada no cimo da António
Augusto de Aguiar. “Trata-se de uma inovação e pode ser um
exemplo, dado o seu peso específico, a ter em conta para construir
numa cidade já construída. A montagem no cimo de um prédio exige
técnicas que potenciam a mobilidade das casas e a construção
modular”, explica André Vaz, da Granifinas.

O responsável adianta ainda que a utilização de tecnologia de
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vanguarda, em estrutura de madeira, longe da dita 'casa de
madeira', cumpre as exigências de conforto dos padrões da Passive
House, onde a pegada ecológica fica perto do 0. “A Passive House é
o mais elevado padrão de eficiência energética a nível mundial: as
poupanças atingem os 75% em comparação com os edifícios
convencionais e de acordo com a regulamentação actual. O uso da
madeira também contribui para a diminuição do carbono”, realça
André Vaz.

E uma Granihouse pode ter o acabamento exterior que se
pretender: pedra, cerâmica, vidro, metal, madeira ou reboco.

O custo de uma casa destas, como a que irá ser colocada no cimo
do prédio da capital, depende do grau da qualidade nos
acabamentos dos materiais de construção, podendo variar entre
600 euros e 1200 euros por metro quadrado.

piedadepedro@gmail.com
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 denunciar

Novidade velha como os velhos edíficios onde os proprietários, à sombra de uma portaria de 2008 que isenta de
projecto de autorização pequenas obras.

Como de costume, uma lei serve para tudo, até para construção de anexos nos quintais, abertura de garagens,
construção de elevedores, etc. etc. sem que sejam necessários estudos perliminares de segurança.

Qualquer sem abrigo pode fazer uma dessas obras mas . . . falta-lhe o prédio velho e o dinheiro para as fazer. A
sorte não é igual para todos.
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29.01.2014 - 18:01

 denunciar

100% inovador, sustentável. Em certos países já existe construção inovadora, mas nós infelizmente só
pensamos no betão, e para quê? Sustentar os “Patos Bravos” do Pais!
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Quando se tem cunhas é assim...

latrum
29.01.2014 - 17:10

 denunciar

Quando se tem cunhas é assim...
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Estas casas nas coberturas são para oferecer ao António Costa?

Sensor
29.01.2014 - 14:41

 denunciar

Mais uma ideia à pato-bravo. Estes imbecis andam activos como os mosquitos ao fim da tarde.

Se estes animais qe sempre viveram engaiolados compreendessem o espaço,e a necessidade do espaço na
vida da cidade, deixavam-se de idiotices destas.

bujardas
29.01.2014 - 13:06

 denunciar

A Câmara aprovou porque o António Costa vai ser convidado para a cerimónia de inauguração, que vai ser
quase em cima das europeias, com destaque nas revistas cor de rosa.
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Uma novidade, velha...
Já fazemos isso à 800 Anos. No mínimo!
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29.01.2014 - 12:06

 denunciar

Como é que a câmara deixou fazer isto?
E a estrutura do prédio aguenta ou vão abrir fissuras?

fom
29.01.2014 - 11:56

 denunciar

Boa peça de publicidade.
Foi paga?
E porque não falam das barreiras camarárias, que normalmente inviabilizam este tipo de ideias novas?

© 2007 Sol. Todos os direitos reservados. Mantido por webmaster@sol.pt

 

http://sol.sapo.pt/inicio/galerias/fotogalerias.aspx?content_id=98576
http://sol.sapo.pt/inicio/galerias/fotogalerias.aspx?content_id=98576
http://sol.sapo.pt/inicio/galerias/videos.aspx?content_id=98550
http://sol.sapo.pt/inicio/galerias/videos.aspx?content_id=98550
javascript:ReportImproperComment('2709180')
javascript:ReportImproperComment('2709168')
mailto:webmaster@sol.pt
https://plus.google.com/110843784327189472251

