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PREÇO SOB CONSULTALAGOA DO LÁPARO
10.992 m2 de Área Bruta Privativa
LAGOA DO LÁPARO
Alcochete, 2890-110

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL EM ALCOCHETE

EMPREENDIMENTO COMPOSTO POR 52 MORADIAS E 2 LOJAS, DAS QUAIS 

ENCONTRAM-SE CONCLUÍDAS 15 MORADIAS EM BANDA

Tipo Unidades ABP m2 Concluídos

Moradia em 

Banda
25

Moradia 

Geminada
24

Moradia Isolada 

T4
3

Loja 2

Total 54 10.992 54%
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Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso 
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado 
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.

+ Os imóveis encontram-se inseridos numa urbanização localizada 

a Sul do Freeport. A zona disponibiliza uma razoável infraestrutura 

de apoio possuindo comércio dada a proximidade ao Freeport e 

ao Pingo Doce e algumas unidades industriais. A envolvente 

apresenta-se semi-consolidada com potencialidade para novos 

empreendimentos imobiliários, apresentando um cariz 

habitacional maioritariamente com 2 ou 3 pisos acima do solo. 

+ Empreendimento composto por 52 moradias e 2 lojas, das quais 

encontram-se concluídas 15 moradias em banda, uma 

unifamiliar e os dois espaços comerciais. As moradias 

apresentam uma arquitetura moderna, constituídas por cave, 

R/C e um piso, e as lojas têm apenas um piso. 

LAGOA DO LÁPARO

10.992 m2 de Área Bruta Privativa
LAGOA DO LÁPARO
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PREÇO SOB CONSULTALOTEAMENTO PEGARIAS

Loteamento com 15.975 m2 de terreno
Pegarias - Palmela

LOTEAMENTO PEGARIAS

Loteamento composto por 47 lotes de terrenos

infraestruturados que se destinam a construção de

habitação unifamiliar.

Todos os prédios permitem a edificação até 2 pisos acima

da cota de soleira, destinando-se integralmente a

habitação.

• Área do Terreno: 15.975m2

• Área Bruta de Construção Potencial: 9.599m2

• Área de Implantação Potencial: 6.896m2
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Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso 
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado 
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.

LOTEAMENTO PEGARIAS

❖ O loteamento situa-se em Pegarias, a cerca de 5 minutos do centro de Palmela, junto à
EN 249-2 e próximo do acesso à A2 (a cerca de 2,5Km).

❖ Os imóveis encontram-se numa zona residencial consolidada, cuja envolvente se
carateriza por moradias isoladas e alguma industria, embora que dispersa.
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Autoestrada A122

Continente

Palmela

Autoestrada A21
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SACAPEITO
3 Blocos de Apartamentos
Santarém

APARTAMENTOS

O imóvel encontra-se descrito predialmente como terreno para 

construção. No entanto, encontra-se implantado no mesmo um 

edificado destinado a habitação coletiva em fase final de 

construção com alvará e licença de construção. O imóvel destina-

se integralmente a habitação. Os pisos em cave destinam-se a 

estacionamentos e arrecadações . 

O edificado apresenta diversas tipologias,T1,T2 e T3.

42 Apartamentos com as seguintes tipologias:

• T1 – 4 apartamentos – ABP (média): 78,50 m2

• T2 – 9 apartamentos - ABP (média): 103,75 m2

• T3 – 32 apartamentos - ABP (média): 127 m2

• Área Bruta Privativa Total: 4.965 m2

• 42 Estacionamentos

Real Estate

Preço Sob Consulta
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+ O imóvel encontra-se inserido em ambiente citadino, localizando-se 

no limite sul da cidade de Santarém. A envolvente apresenta-se 

semi consolidada com potencialidade para novos 

empreendimentos imobiliários. No entanto, a zona caracteriza-se 

como envolvente habitacional de cariz maioritariamente coletivo 

com cérceas média de 5 a 7 pisos acima da cota de soleira, 

existindo igualmente alguma implantação de habitação unifamiliar 

com cérceas médias de 1 e 2 pisos.

+ A envolvente imediata apresenta bons acessos quer para o centro 

da cidade quer para as vias periféricas, distando apenas 650m da 

Circular Urbana de Santarém Dom Luís I, e 2km da entrada/saída da 

autoestrada nº 13 (A13). A zona disponibiliza uma razoável 

infraestrutura de apoio, nomeadamente, transportes públicos, 

comércio, escolas, hospitais, serviços, tratando-se de uma zona 

central da cidade.

Apartamentos

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso 
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado 
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.
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PREÇO SOB CONSULTACASAS BRANCAS
11 Moradias
Rua João Paulo II, Monumental – Funchal, MADEIRA

CASAS BRANCAS

11 Moradias de Arquitectura Contemporânea:

• 7 Moradias T3 – 1.770 m2

• 4 Moradias T4 – 988 m2

• Estacionamento – 760 m2

• Área Bruta de Construção – 2.758 m2

• Área do Terreno – 3.111 m2

• 6 Moradias T3 Geminadas e 1 Moradias T3 Isolada

• 4 Moradias T4 Geminadas
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CASAS BRANCAS

❖ Este conjunto de moradias localiza-se na freguesia de São Martinho,

concelho do Funchal, em zona turística, onde a sua envolvente é

dominada por unidades hoteleiras, alojamentos e algumas unidades

de comércio. A zona é servida de boas acessibilidades pedonais e

rodoviárias, bem como de transportes públicos.

❖ Projecto de Arquitectura contemporânea da autoria do Arqº Paulo

David, com linhas direitas e com bons acabamentos a nível de

materiais. Moradias projectadas para o melhor aproveitamento da

luz e da vista, contribuindo a disposição natural do terreno para o

efeito.

Nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, é feita para a exatidão das informações aqui contidas, e a mesma é sujeita a erros ou omissões, alteração de valores ou outras condições, retirada sem aviso prévio e quaisquer condições especiais de listagem impostas pelo nosso 
cliente.
Este documento é fornecido apenas como um guia geral da propriedade. Não é, e não deve, considerado como qualquer oferta ou contrato. Em caso de inconsistência entre este documento e as condições de venda, estes últimos prevalecerão. Nada neste documento deve ser considerado 
como uma declaração de que a propriedade está em boas condições ou que quaisquer serviços ou instalações estão em funcionamento.

As fotografias aqui demonstradas são propriedade dos seus respetivos proprietários e o uso dessas imagens sem o consentimento do proprietário expresso por escrito é proibido.


