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PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO ÁGUAS SANTAS

Terreno rústico com 90.000 m2
Águas Santas – Maia

TERRENO ÁGUAS SANTAS

• Conjunto de 4 artigos rústicos ocupado por mato e 

pinhal, com capacidade construtiva.

• O conjunto insere-se na UOPG 6.5 (Lugar da Caverneira

2). Com esta unidade operativa o município da Maia 

pretende a recuperação do parque urbano da antiga 

pedreira da Caverneira, prevendo o uso habitacional 

como dominante e admitindo usos compatíveis, 

nomeadamente comércio e serviços.

• Área de Terreno: 90.000 m2

• Área de Implantação Potencial: 12.000 m2

• Área Bruta de Construção Potencial (acima solo): 

36.000 m2

• Área Bruta de Construção Potencial (abaixo solo): 

12.000 m2



PARA VENDA

Real Estate

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.

TERRENO ÁGUAS SANTAS

❖ Localiza-se em águas Santas, junto à Urbanização da Caverneira, Mosteiro e

linha de caminho-de-ferro.

❖ A envolvente próxima caracteriza-se por edifícios destinados a habitação

coletiva com cércea de 5 pisos, de construção corrente e ocupada por

classe média.

❖ Existe um estudo urbanístico para o local, onde se prevê a construção de 72

lotes para construção de moradias, 12 lotes para a construção em altura e 1

lote para comércio.

❖ As acessibilidades locais são boas, assim como o acesso a comércio e serviços.

Maia
Shopping

A3

A4



PARA VENDA

PREÇO SOB CONSULTATERRENO CONTUMIL

Terreno com 8.503 m2
Contumil - Porto

TERRENO CONTUMIL

Construção possível com o PDM em vigor:

• PIP submetido na CM Porto

• Projecto de constituição de 3 lotes de uso habitacional

• Projecto com área de construção total de 13.746m2 – 1.399m2 de 
Comércio e 12.347m2 de Habitação

• Terreno com boas acessibilidade e proximidade a diversos equipamentos e 

áreas comerciais importantes, bem como ao centro da Cidade do Porto.

Real Estate



PARA VENDA

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.

TERRENO CONTUMIL

❖ Terreno localizado em Contumil na Cidade do Porto.

❖ O imóvel encontra-se situado em zona predominantemente residencial.

❖ Na zona envolvente encontram-se serviços e equipamentos comerciais de

referência.

❖ Servido por boas acessibilidades viárias e redes de transportes.

Estádio do Dragão

Mercado 
Abastecedor

Real Estate



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO GELFAS
Terreno com 100560 m2
Castanheira do Ribatejo - Vila Franca de Xira

TERRENO GELFAS

• O terreno Gelfas encontra-se situado em Castanheira do

Ribatejo, em Vila Franca de Xira.

• Lote de terreno classificado no regulamento do PDM como

Rústico - 30% Solo Afecto à Estrutura Ecológica Urbana – 29560

m2. E os restantes 70% Espaços Multiusos 'Áreas muito

condicionadas à Construção‘ – 71000 m2.

• Indice de implantação: 0,5.



PARA VENDA

Real Estate

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.

TERRENO GELFAS

❖ O imóvel situa-se numa envolvente mista no lugar de Gelfas, em

Castanheira do Ribatejo.

❖ A envolvente caracteriza-se por implantação de edificado misto,

industrial e habitacional tratando-se de uma zona com construções

de armazéns.

❖ A zona apresenta-se completamente infraestruturada, tratando-se

de uma envolvente central da vila do Carregado, sendo que o

terreno em análise se encontra no limite periférico Sul face ao centro

da vila, apresentando na generalidade bons acessos viários.

Carregado

Castanheira do 
Ribatejo



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTA
TERRENO CARAMBANCHA

Terreno
Alenquer - Carregado

TERRENO PARA ARMAZÉNS INDUSTRIAIS

+ Área do terreno:  17.427 m2

PDM de Alenquer:

+ Índice de construção bruto máximo de 0,5

+ Índice de implantação máximo de 0,5

+ Volumetria máxima 4,5 m3/m2

+ Cércea máxima de 10 metros



PARA VENDA

Real Estate

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.

+ O imóvel situa-se na Zona Industrial do Carregado, a cerca 

de 1,5 km da cidade, contíguo ao Continente e muito 

próximo do Nó da A1/A10.

+ Trata-se de uma zona com excelentes acessos, sendo por 

muitos considerada a zona prime para o segmento industrial 

/ logística. 

+ Em termos de transportes públicos a zona é razoavelmente 

servida por autocarros, com paragem próximo do imóvel.

TERRENO CARAMBANCHA

Continente



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO QUINTA DO GUALDIM

Terreno com 100.600 m2
Quinta do Gualdim - Santarém

TERRENO QUINTA DO GUALDIM

Construção possível com o PDM em vigor:

• Terreno inserido em matriz rústica, com área total de 

100.600m2.

• Cerca de 70.000 m2 encontram-se inseridos numa área cuja 

classificação no solo Santarém é de Espaços Industriais, cuja 

volumetria máxima são 350.000 m3.

• Implantação máxima de 45.000 m2 com 7m de altura para 

respeitar os limites dos afastamentos estabelecidos.

• Possui no limite próximo todas as infraestruturas necessárias ao 

funcionamento.



PARA VENDA

Real Estate

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.

TERRENO QUINTA DO GUALDIM

❖ Terreno industrial localizado a 5km do centro de Santarém, em

Gualdim, entre as povoações da Várzea e Portela das Padeiras.

❖ O imóvel encontra-se situado em zona não consolidada, de

características mistas, compostas por edificações industriais

dispersas, terrenos rústicos e moradias unifamiliares isoladas.

❖ Na zona envolvente encontram-se extensas áreas rurais com

terrenos de cultivo agrícola e pastagem.

❖ Possui no limite próximo todas as infraestruturas necessárias ao

funcionamento, rede de águas, saneamento, rede elétrica e

telecomunicações, possui estradas pavimentadas e bons acessos

viários.

Santarém
Parque 

industrial

2

1

Autoestrada A11 Font Salem Portugal2



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENOS MELKA

Terrenos + Armazém
Palmela

TERRENOS MELKA

Terrenos com Armazém, distribuídos em parcelas

urbanas e rústicas, com as seguintes áreas:

• 44.1: 10.625 m2

• 44.2: 19.100 m2

• 44.3 : 26.875 m2

• Área de construção

• potencial:17.835 m2



PARA VENDA

Real Estate

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.

TERRENOS MELKA

❖ Imóveis localizados na Zona Industrial de Palmela, pertencente à

freguesia e concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

❖ A envolvente é caracterizada pela presença de algumas unidades

industriais e a nível de acessibilidades encontra-se junto ao nó da A12

com a A2. Os imóveis encontram-se junto à estação ferroviária de

Palmela.

Centro
Palmela

1

Nó 
A12/A2

2
Autoestrada A21

3

Autoestrada A122 Estação Ferroviária3



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO QUINTA DOS MOINHOS

Terreno urbano e rústico 
Palhais - Barreiro

TERRENO QUINTA DOS MOINHOS

Terreno composto por prédios rústicos e urbanos ocupado

por vegetação espontânea e algumas edificações.

Terreno localizado em zona de uso misto, próximo da zona

consolidada do Barreiro (2,5km), entre a Ribeira de Coina

e o Parque Industrial Quinta Rebelas.

Possui localização privilegiada, com vista de rio e

beneficia de todas as infraestruturas, nomeadamente as

redes de águas, saneamento, eletricidade e

telecomunicações.

COM 170.000 m2 E POTENCIAL CONSTRUTIVO COM 20.421 m2



PARA VENDA

Real Estate

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.

TERRENO QUINTA DOS MOINHOS

❖ A envolvente caracteriza-se pelo uso industrial e pelo uso habitacional.

Próximo do imóvel o uso habitacional varia entre as moradias geminadas,

em banda e os edifícios multifamiliares. Também na envolvente próxima,

para além do Parque Industrial Quinta Rebelas existe a Zona Industrial de

Sete Portais, que se caracterizam por armazéns de média dimensão.

❖ A nível de acessibilidades o imóvel fica próximo do acesso ao IC21/A39 e

do IC32 que permitem a ligação à A2 e consequentemente a Lisboa, que

fica a cerca de 25 Km. A nível de transportes públicos a estação da CP e

o cais fluvial ficam a cerca de 4,5 Km do imóvel.

Palhais

A39

Barreiro



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO MONUMENTAL
Terreno com 45.383,80 m2
Estrada Monumental – Funchal, Madeira

TERRENO MONUMENTAL

• O terreno Monumental encontra-se na jurisdição do Plano de

Urbanização do Amparo, estando inserido em zonas

habitacionais de média densidade A (10.000 m²); B (26.384 m²)

e Zona Verde Urbano de Proteção (9.000 m²)

• O terreno possui um índice de construção de 0,6.



PARA VENDA

Real Estate

TERRENO MONUMENTAL

❖ O terreno localiza-se na estrada que liga o Funchal ao concelho de

Câmara Lobos. A zona é predominantemente habitacional de 1ª

habitação, existindo algumas moradias dispersas e alguns prédios.

❖ O comércio na zona envolvente directa é inexistente, no entanto a

cerca de 700m existe uma vasta variedade de serviços e comércio,

incluindo o centro comercial Fórum Madeira.

❖ A zona dos Piornais e Ajuda (cerca de 700m) nos últimos 10 anos

assistiu a um boom de grande construção em termos de

apartamentos. É actualmente um dos maiores polos de habitação

do centro do Funchal.

❖ Na localização mais directa existem alguns prédios de habitação

destinando-se sempre a um segmento médio e a cerca de 400m

existem dois prédios de segmento alto.

21

1 Hotel Orca Praia

2 Hotel Madeira Regency Palace

3 Hotel Pestana Ocean Bay

3
4

5

4 Fórum Madeira

5 Hotel Pestana Grand

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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2
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PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO SÃO MARTINHO - PIORNAIS

Terreno com 7.600 m2
Piornais - Funchal

TERRENO SÃO MARTINHO - PIORNAIS

• Terreno inserido no Plano de Urbanização do Amparo, com a 
seguinte distribuição:

Terreno Uso Área (m2)

1 Misto 1.800

2 Urbano 3.760

3 Misto 500

4 Misto 1.540

Total 7.600

• Da análise do PDM, obtém-se as seguintes áreas de construção:

Terreno
Área Bruta Construção 

(m2)
Área Bruta Privativa (m2)

Fogos (Habitação + Comércio) 
(m2)

1 3,420 3,186   18   

2 6,392   4,528   46   

3 1,844   1,509   12   

4 5,670   4,308   39   

Total 17,326   13,531   115   



PARA VENDA

Real Estate

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.

TERRENO SÃO MARTINHO - PIORNAIS

❖ O imóvel trata-se de um prédio urbano, na freguesia de São

Martinho, Concelho do Funchal, com boa exposição solar, vista

panorâmica e boa qualidade ambiental.

❖ Possui boas infraestruturas, nomeadamente saneamento,

estrada pavimentada rede elétrica, rede de águas e rede de

transportes públicos

❖ Encontra-se a cerca de 12km do centro do Funchal, e a 1,8km

do nó de acesso à Via Rápida que faz a ligação aos restantes

concelhos.

Estádio
Barreiros



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO PAIM
44.849 m2 de Área Bruta de Construção Potencial
RUA DO PAIM LOTE 1
Ponta Delgada, 9500-230

TERRENO URBANO HABITACIONAL

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA ZONA DE EXPANSÃO DE PONTA 

DELGADA

+ Área do terreno: 9.979 m2

+ Área bruta de construção Habitação: 12.508 m2

+ Área bruta de construção Comércio: 15.047 m2

+ Área bruta de construção Estacionamentos: 17.294 m2

+ Ocupação: Devoluta



PARA VENDA

Real Estate

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.

+ Terreno localizado na zona de expansão de Ponta Delgada na 

“Urbanização do Paim”, no centro da cidade numa área de 

recente expansão e localizado a 1km do centro histórico. É uma 

zona com bons acessos quer ao centro histórico quer às 

principais vias rápidas, junto ao nó de acesso à ER1-1A que faz a 

ligação entre as várias freguesias da cidade de Ponta Delgada, 

nomeadamente às cidades da Ribeira Grande e Lagoa.

+ A envolvente caracteriza-se por edifícios em propriedade 

horizontal destinados a habitação e comércio/serviços ao nível 

do rés-do-chão. Próximo de escola secundária, escola básica, e 

hospital. 

RUA DO PAIM LOTE 1

44.849 m2 de Área Bruta de Construção Potencial
TERRENO PAIM

Aeroporto João 
Paulo II 

Ponta Delgada
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Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO PÓPULO
12.000 m2 de Área Bruta de Construção Potencial
ESTRADA REGIONAL DO PÓPULO
Ponta Delgada

TERRENO URBANO HABITACIONAL

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA ZONA DO PÓPULO - PONTA 

DELGADA

+ Área do terreno: 15.740 m2

+ Área bruta de construção potencial de habitação: 12.000 

m2

+ Inserido em Áreas Predominantemente Habitacionais: 

Artigo 68.º do PDM Ponta Delgada

+ Ocupação: Devoluta



PARA VENDA

Real Estate

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.

+ Terreno localizado na zona do Pópulo - Ponta Delgada, com 

acesso pela Estrada Regional do Pópulo. Terreno inserido em 

zona residencial com frente mar na zona Este de Ponta 

Delgada, com bons acessos nomeadamente às cidades da 

Lagoa e Vila Franca do Campo.

+ Pela envolvente e características naturais, a zona possuí 

apetência para instalação de projetos turísticos, sendo este 

terreno ideal tanto para desenvolvimento de promoção 

residencial como turística.

ESTRADA REGIONAL DO PÓPULO

12.000 m2 de Área Bruta de Construção Potencial
TERRENO PÓPULO

LagoaPonta Delgada
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PREÇO SOB CONSULTACOMPLEXO DESPORTIVO SANTA CLARA

Complexo desportivo com 21.000 m2
Ponta Delgada – São Miguel

COMPLEXO DESPORTIVO SANTA CLARA
• Lote de terreno destinado ao desenvolvimento de um 

projeto imobiliário misto de habitação, comércio e 

serviços.

• É composto por edifício de habitação, edifício de 

apoio/armazém, zona de bancadas e balneários, zona 

administrativa e dois campos de jogos.

• Área Bruta de Construção Potencial Habitação: 16.800 

m2

• Área Bruta de Construção Potencial Estacionamento e 

Arrumos: 4.675 m2

• Área Bruta de Construção Potencial Comércio: 4.200 m2



PARA VENDA

Real Estate

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.

COMPLEXO DESPORTIVO SANTA CLARA

❖ Localizado no Caminho da Fajã de Cima, São Pedro, Ponta Delgada, este

imóvel está inserido em zona servida por equipamentos (base militar das Forças

Armadas, colégio privado, Hotel Vip Executive) blocos de apartamentos de

construção recente, comércio e serviços.

❖ É considerada uma zona de expansão do centro da cidade, com recentes

urbanizações de prédios em propriedade horizontal.

❖ Muito bem localizado, de fácil acesso quer ao centro da cidade quer a acesso

às vias rápidas.
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Via Rápida R11 Av. D.João III2



PARA VENDA

Real Estate

PREÇO SOB CONSULTATERRENO SÃO GONÇALO

Terreno rústico com 14.600 m2
Ponta Delgada – São Miguel

TERRENO SÃO GONÇALO
• Lote de Terreno em São Pedro, Ponta Delgada com 

14.600m2 para construção de projeto imobiliário 

residencial..

• Área Bruta de Construção Potencial Habitação: 14.016 

m2 – 86 fogos

• Área Bruta de Construção Potencial Estacionamento: 

5.400 m2

• Área Bruta de Construção Potencial Comércio: 3.504 m2 –

18 lojas
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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.

TERRENO SÃO GONÇALO

• O imóvel está localizado junto a uma das principais rotundas que liga a uma 

das principais avenidas, com prédios em propriedade horizontal recentes e 

modernos e comércio no rés-do-chão.

• A envolvente próxima caracteriza-se por espaços de comércio, escolas, 

universidade, hipermercados, farmácia e hotéis. 

• A confrontação Poente é a base militar e a nascente um stand de automóveis.
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