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Armazém Santarém
Ref. 6394

Armazém
Santarém

Área Terreno: 10 200 m2

Edifício destinado a armazém e atividade industrial,

constituído por r/c e primeiro andar. É composto por espaços

distintos como área de escritórios, oficinas, receção e zonas

de apoio.

• Área Terreno: 10 200 m2

• Área Bruta de Construção: 4 008 m2

• R/C: 2 320 m2 - showroom, armazém, oficina, refeitório

• 1º andar: 1 688 m2 – escritórios
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Área Terreno: 10 200 m2

O imóvel localizado na Zona Industrial de Santarém, união das

freguesias de Romeira e Várzea, concelho de Santarém, distrito de

Santarém.

Em termos de acessibilidades o edifício insere-se numa zona

predominantemente comercial e industrial e perto do acesso à E.N.

114. Os transportes públicos na zona são também razoáveis.

Autoestrada A11

Circular Urbana2

Decathlon3

Escola Agrária4

Entreposto5

Caetano Auto6

Autosueco7

Carglass8
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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.
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Loja Batalha 
Ref. 6058

Loja 
Batalha

Área Terreno: 4.360 m2

Edifício afeto a comércio e serviços

R/C: espaço amplo para showroom, casa de banho e

área de escritório.

1º Piso: espaço amplo para showroom, zona de

copa/bar, casas de banho e área de escritório.

• Área Terreno: 4.360 m2

• Área Bruta de Construção: 3.556 m2

• Área Comércio: 2.359 m2

• Arrumos / Cave: 905 m2

• Diversos: 292 m2
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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.

Excelente visibilidade a partir do IC2/N1 onde grande parte dos

edifícios estão recuados em relação à mencionada via, permitindo a

criação de bastante área para parqueamento de clientes e

funcionários.

Fica muito próximo da Exposalão e no local, predominam os

edifícios de características idênticas, destinados a comércio e/ou

armazenagem, com boas montras para o IC2.

Batalha

Shopping 
Batalha

N1

Exposalão

Área Terreno: 4.360 m2

Loja Batalha 2



• Unidade de retalho, inserida em bloco habitacional,

com uma área total de 3.361 m2.

• Localizada no Porto, muito próximo da Fundação

Serralves.

• Antigo Health Club.

Pinhais da Foz 
Ref. 6344  

Unidade de Retalho ( Antigo Ginásio ) 
Porto

Área Total: 3.361 m2
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Inserida numa das áreas residenciais mais exclusivas do Porto, numa

zona de vários condominios de luxo a poucos minutos das melhores

Universidades e da Praia.

A envolvente é caracterizada, principalmente, pela existencia de

edificios habitacionais com 5 a 8 andares e áreas verdes. Existe

também alguma actividade comercial, com a existência de cafés,

restaurantes e supermercados.

A nível de transportes, é uma zona bem servida em transportes

públicos e excelente acesso viário, debido à proximidade com as

principais autoestradas (A1, A4 e A8).

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.

Área Total: 3.361 m2
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Machim Centrum
Ref. 2234

Edifício de Habitação, Comércio e Serviços
Machico - Madeira

Edifício composto por 61 frações, inseridas num

imóvel com 12 pisos denominado por “Machim

Centrum”, com comércio ao nível da rés-do-chão e

estacionamento.

Tipologia Unidades ABL (m2)

Arrecadação 10 290

Comércio 2 3.447

Devoluto 1 2.703

Devoluto 1 744

Serviços 5 439

Estacionamento 44
-

Total 61 4.176

Área Total: 4.176 m2
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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.

O Edifício Machim Centrum situa-se no centro da cidade de Machico, numa

área urbana consolidada e possui todas as infraestruturas urbanas

executadas.

O imóvel está muito próximo da via rápida e do aeroporto da Madeira. A

zona é servida por autocarros com destino em diversos pontos da freguesia

e do concelho de Machico.

Pelas características da sua implantação, possui muita visibilidade e uma

vista panorâmica sobre toda a cidade, incluindo a praia de Machico.

Atualmente, todas as suas frações estão devolutas, à exceção de uma

fração de habitação (outro proprietário) e outra de comércio (loja arrendada

com 1.956m2 no piso 0 com 3 lugares de estacionamento).
Alenquer

Área Total: 4.176 m2
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