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Alcácer do Sal

THE PAST
O PASSADO
Alcácer is one of the oldest cities in Europe with
history that dates back to 1000 B.C. Initially occupied
by the Phoenicians due to its fertile lands, its diverse
fishing grounds and even its central location to
Europe and Africa. Later on, Alcácer shifted towards
a Roman village and after that a Mourish town
until the 12th century when King Afonso Henriques
conquered it from the Mours
Alcácer é uma das cidades mais antigas da Europa com
história que data até 1000 a.C. Ocupada inicialmente
pelos fenícios dada as suas férteis terras, à sua
diversidade piscatória e até a sua central localização
com o resto da Europa e Africa. Passou depois por
domínio romano, passando mais tarde para domínio
Mouro e finalmente no século XII após a conquista por
D. Afonso Henriques, Alcácer do Sal passou a fazer
parte do território Português.
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Alcácer do Sal

THE PRESENT
O PRESENTE
Currently the municipality of Alcácer do Sal has 13,000 habitants
over 1500km2 being the biggest municipality by land size in
Portugal. The city of Alcácer is the centre of the municipality with
over 6700 habitants, its historical beauty and unique scenery is
what makes this city a true hidden gem. From its well preserved
castle from the 12th century or the once famous rice fields there
is multiple things to enjoy in this marvellous city.
Atualmente o município de Alcácer do Sal possui cerca de 13,000
habitantes abrangendo um total de 1,500km2 sendo o mais
extenso município Português. A cidade de Alcácer do Sal é o
centro do município com um total de 6,700 habitantes, prima pela
sua beleza histórica e paisagística com vistas como poucas cidades
portuguesas têm. O castelo do século XII que ainda se pode visitar
com vistas únicas para o rio sado e os famosos cultivos de arroz
ainda em produção, fazem com que Alcácer seja um tesouro ainda
por descobrir.
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Alcácer do Sal

THE FUTURE
O FUTURO
With the recente sale of Herdade da Comporta new resorts will
be created as well as luxurious properties for the international
and national elite. Alcácer will benefit tremendously from this,
initially from the need to house the workers for these projects
and later on to house not only the employees for the resorts
but also the middle class families who cannot afford the prices
and still need a “beach getaway”.
Com a recente venda da Herdade da Comporta e a sua expansão
para a criação de vários hotéis e moradias de luxo, Alcácer vai
beneficiar bastante. Em primeiro lugar, na fase de construção
dos vários empreendimentos irá ser preciso albergar os vários
trabalhadores, serão esperados cerca de 3,000 trabalhadores.
Depois, quando os projetos estiverem completados será
necessário albergar também os trabalhadores dos vários estabelecimentos, serão esperados cerca de 1,000 trabalhadores. E
em último lugar, quando todos os empreendimentos estiverem
concluídos Alcácer servirá para as famílias de classe média que
não consigam pagar os preços elevados da Comporta e que ao
mesmo tempo querem estar perto da praia.
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Demographics
Demografia
MUNICIPALITY:

Alcácer do Sal
AREA:

1,499,87 km2
HABITANTS:

11,853

POPUL ATION DENSITY:

7.9 habitants/ km2 (NUTS
III)
Nº OF PARISHS:

4

MAYOR:

Vítor Proença

MUNICÍPIO:

Alcácer do Sal
ÁREA:

1,499.87km2
HABITANTES:

11,853
DENSIDADE POPULACIONAL:

7.9 habitantes/ km2 (NUTS III)
Nº DE FREGUESIAS:

4
PRESIDENTE DA CÂMARA:

Vítor Proença
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Location
Localização
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Surroundings
As Redondezas

COMPORTA

Comporta is a village in the municipality of Alcácer right by
the coast. To the north it has the Sado Estuary abundant in
wildlife and to the West the crystal clear waters of the Atlantic Ocean. A summer retreat popular amongst the Portuguese upper class it is also famous for its celebrities who
have properties here, from Sarkozy to Monica Belluci all
have elected comporta as their go to destination.
Comporta é uma aldeia no município de Alcácer situada na
costa Sul Portuguesa. A norte a Comporta é banhada pelo
Estuário do Rio Sado e a Oeste pelas águas cristalinas do
Oceano Atlântico. Uma estância balnear muito popular pela
classe alta Lisboeta, a Comporta tem vindo a ser um destino de
verão luxuoso. Sarkozy ou Monica Bellucci não só adquiriram
um terreno na Comporta como passam verões nas suas
belíssimas e desertas praias. Recentemente a Herdade da
Comporta foi vendida a um consórcio Francês e Português
para começar a construção de vários hotéis de luxo, múltiplos
lotes para moradias e muitos outros estabelecimentos.

As Redondezas | Surroundings
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ESTUÁRIO DO SADO

TROIA

The Sado Estuary is a unique location right by Alcácer do Sal. Its wide length abundant in wildlife
is the perfect location to experience the unique
birdwatching scenery to the habitual dolphins that
swim through these clean waters.

Troia is a luxury resort recently developed right by
Comporta. With a unique location right by Setúbal,
this village benefits from exceptional beaches facing the Atlantic ocean, one of a kind views towards
the Arrabida mountains and the wildlife offered by
Sado Estuary. With a 5 star hotel, a brand new marina filled with luxurious yatches, a golf course right
by the beach and one of Portugaĺ s biggest casino,
Troia is definitely worth a visit.

O Estuário do Sado é uma bonita paisagem que dificilmente é igualado por qualquer outro estuário em
Portugal. A sua extensa área que banha a Comporta, Troia e Setúbal é um local de grande biodiversidade marinha com frequentes avistamentos de
golfinhos. Na fauna circundante, o Estuário dá vida
a uma grande variedade de especeis raras de aves..

Um resort de luxo criado na ponta da península de
Troia com vista para Setúbal, o Estuário do Sado,
o Parque Natural da Serra da Arrábida e para o
Oceano Atlântico, Troia tem tudo o que precisa para
relaxar. Com um hotel de 5 estrelas, uma marina
para atracar os mais luxuosos iates, um dos maiores
casinos do pais e praias desertas que fazem lembrar
as Caraíbas.

As Redondezas | Surroundings
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SETÚBAL

LISBOA

Located 25 minutes from Lisbon and Alcácer,
Setúbal is the busiest city closest to Alcácer.
On the other side of the Troia Peninsula is this
fishing city full of life and history. With 120,000
habitants and direct access to Lisbon, this city
is a hotspot in Portugal.

One of the most beautiful European
capitals, Lisbon is a place full of energy.
Considered by many one of the safest
city in the world, Lisbon benefits from
its beautiful scenery and iconic views
over the Tagus river.

Uma cidade situada a 25 minutos de Lisboa,
prima pela sua localização privilegiado para o
Rio Sado e para o Oceano Atlântico. Antigamente Setúbal vivia da pesca marítima, mas atualmente a cidade beneficia dos seus extensos
e altamente movimentados portos marítimos.
Com uma população de cerca de 120,000 habitantes é uma das cidades a Sul da capital com
mais movimento e atividade.

Uma das mais belas capitais europeias,
Lisboa é um lugar cheio de energia.
Considerada por muitos uma das mais
seguras capitais da Europa, Lisboa prima pela sua bonita paisagem e pelas
suas imperdíveis vistas para o Rio Tejo.

As Redondezas | Surroundings
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ÉVORA

NOVO AEROPORTO DO MONTIJO

Évora is an historic city located an hour drive from
Alcácer do Sal. With its magnanimous castled dating to the 11th century, this city is an icon in Portuguese history and in Portuguese gastronomy. From
the inside of its castle walls over the large plains of
Alentejo it woń t be hard to find a good place to
eat or splee.

Throughout 2018, Lisboń s airport dealt with 30 million passengers, that’s 3 times the Portuguese population. Nearing
its maximum capacity the Portuguese government has approved plans to develop a new airport on the other side of
the shores of Tagus, by Montijo. This will mean shorter travel
distances mainly for Alcácer and Setúbal residents who will
now take approximently 30min by car or public transport.

Évora é uma cidade histórica localizada a 1 hora de
carro de Alcácer do Sal. Envolvida no seu magnifico castelo do século XI, esta cidade é um ícone da
história Portuguesa e a sua fabulosa gastronomia.
Desde o centro histórico situado dentro das muralhas do castelo até às suas largas planícies tipicamente alentejanas, esta cidade merece uma visita.

Apesar de Lisboa ser uma cidade mais pequena que muitas capitais Europeias, o seu aeroporto só no ano de 2018
teve três vezes mais passageiros que a população portuguesa inteira. Por estas razões, já foi aprovado a construção do
novo aeroporto a sul do rio Tejo nomeadamente no Montijo. Este novo aeroporto irá ficar a menos de 1hr de distância
de Alcácer do Sal, possibilitando um fácil e rápido a acesso a
qualquer parte do mundo.
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Activities
Atividades
BOAT RIDES
PASSEIOS DE BARCO

HORSERIDING
PASSEIOS A CAVALO

WATER SPORTS
DESPORTOS AQUÁTICOS

Enjoy the peacefulness and abundant
wildlife of the Sado River with boat rides all
the way from Setúbal until Alcácer do Sal.

Very popular in the region, horseriding
tours throughout the endless beaches
and dunes of Comporta. Possible for
all levels of experience with a guarantee
you will have a great time.

With the Alqueva dam 1h30 drive there
is the possibility of practicing all sorts of
water sports from wakeboard to ski.

Disfrute da paz que o Rio Sado oferece
com um belo passeio de barco desde
Setúbal até à marina de Alcácer do Sal.
Um passeio que valerá a pena não só pelas
paisagens mas também pela oportunidade
de observar várias espécies no seu habitat
natural.

Muito popular na região, os passeios a
cavalos pelas extensas dunas e praias da
zona da Comporta permitem disfrutar
da natureza da forma mais pura possível.
Existem programas para todos os níveis,
seja um mero iniciante ou experiente
cavaleiro, todos irão disfrutar ao máximo
do passeio.

Com a enorme barragem do Alqueva
a 1h30 de distância tem a possibilidade
de viver uma experiencia radical ou simplesmente de poder disfrutar das bonitas planícies alentejanas.

GOLF
Golf de Tróia
Located right by the coast and facing the
Atlantic Ocean, this 18 hole course offers
its players a world class experience a short
drive from Alcácer do Sal.
O campo de Golf de Troia é um belíssimo
campo situado ao longo da costa com vistas privilegiadas para o mar. Um campo de
classe mundial muitas vezes utilizados em
campeonatos nacionais e internacionais.

Golf de Montado
Closer to Setúbal is the Montado Golf
course. Built in 2006 this 18 hole course
has unique views of the plains of Alentejo
and Setúbal.

DOLPHIN WATCHING

BIRDWATCHING

TREKKING

In the Sado Esturary there is also a population of dolphins who reside all year
round.

The Sado estuary is one of the most important humid zones in the whole country for bird species.

Roam around the beautiful paths right by
the Sado River or through the mountain
tracks in the Natural park of Arrábida just
20 minutes away.

No estuário do Sado existe uma população de golfinhos que reside o ano
inteiro, possibilitando a todos os que lá
passam vistas únicas sobre o seu habitat.

O estuário do Sado é umas das zonas
húmidas mais importante do país para
as aves.

Deixe-se perder pelos caminhos de Alcácer à beira do Rio sado, pelos caminhos
do Parque Natural da Arrábida a apenas 20
minutos de distância ou pelos caminhos do
Torrão com vistas sobre a bela paisagem
Alentejana.

O Montado Golf é um recente campo construído em 2006 que consiste em 18 fabulosos buracos com vista para as belíssimas
planícies da região de Palmela.
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Projects
Projectos
ALCACER GARDEN

ALCACER SQUARE
ALCACER HILL

ALCACER PALACE
ALCACER RIVER

ALCACER VIEW

ALCACER VALLEY

Past
Projects
Projetos
passados
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ALCÁCER PALACE

An historic manor house that belonged to a very
wealthy Portuguese family. The project will include 9
apartments from 1 bedroom to 3-bedroom maintaining the historical and traditional architectural traces of
the house with a modern touch in every apartment. In
addition some apartments will have patios to enjoy
the abundant sunshine that Portugal has to offer
Um palacete histórico no centro histórico da cidade
de Alcácer do Sal. O projeto irá incluir 9 apartamentos
entre T1 e T3 com um traço arquitetónico tradicional
português e com um toque moderno em cada canto
dos apartamentos. Com logradouros espaçosos pode
aproveitar o abundante sol português o ano inteiro.
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ALCÁCER PALACE
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ALCÁCER PALACE

LIVING ROOM
SALA DE ESTAR
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ALCÁCER PALACE

BEDROOM
QUARTO
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ALCÁCER GARDEN

A complete renovation of various houses that were in
ruins. This project has a goal to maintain the architectural trace very characteristic of the city whilst being
able to deliver modernity and comfort in each apartment. With wide living areas, wide green areas and a
private pool this project will be a guaranteed success.
Uma renovação total de um conjunto de casas em ruinas. Este projeto tem como objetivo manter o traço
arquitetónico muito característico da cidade ao mesmo tempo que se adiciona modernidade e conforto
que um apartamento exige. Com amplas áreas interiores e áreas exteriores com piscina, este projeto vai
ser um sucesso em Alcácer.
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ALCÁCER GARDEN
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ALCÁCER GARDEN

SALA DE ESTAR
LIVING ROOM
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ALCÁCER GARDEN

QUARTO
BEDROOM
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ALCÁCER RIVER

An emblematic building in the heart of Alcácer. In the
historic centre of the city, a “stone-throw” away from
the Sado river, this project preserves the historical
architectural beauty of the city whilst offering high
quality apartments. With three 2-bedroom apartments it was quickly sold out due to its unique combination of location and product quality.
Um edifício emblemático inserido à beira do pitoresco
Rio Sado. Arquitetonicamente, este projeto inclui uma
beleza ímpar da região de Alcácer do Sal, mantendo a
tradição da cidade e ao mesmo tempo enaltecendo a
sua beleza. Com dois apartamentos T2 e um apartamento T1, este projeto é um ícone do centro histórico
de Alcácer do Sal.
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ALCÁCER RIVER
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ALCÁCER RIVER
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ALCÁCER RIVER
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ALCÁCER HILL

Located on Alcácer’s historic Hill overlooking the
unique Sado river is Alcácer Hill. Two wonderful
apartments, one 1-bedroom apartment and another 2-bedroom apartment south-facing with great
views over Sado river.
Situado na encosta da zona histórica de Alcácer, encontra-se um emblemático projeto com dois apartamentos, um T1 e um T2, virados para o famoso Rio
Sado. Com vista para o Rio Sado, quando se sai de
um apartamento é impossível não conseguir respirar a natureza e frescura que Alcácer oferece.
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ALCÁCER HILL
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ALCÁCER HILL
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ALCÁCER HILL
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ALCÁCER HILL
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ALCÁCER HILL
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ALCÁCER VALLEY

Located in a more residential zone of Alcácer do
Sal, this project consists of five 2-bedroom apartments with ample living areas, unique garden scenery to enjoy the long hours of sunshine. Whilst
maintaining the local traditional architecture, our
architect has managed to deliver high quality and
efficient apartments in regards to finishing.
Situado numa zona mais residencial de Alcácer do
Sal, este projeto contem 5 apartamentos T2 com
espaços amplos e jardim para poder disfrutar dos
longos dias de sol. Mantendo a arquitetura clássica
da zona, estes apartamentos garantem qualidade e
eficiência nos seus acabamentos.
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ALCÁCER VALLEY
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ALCÁCER SQUARE

Located in Largo da Consolação, Alcacer Square is
another rehabilitation project that will give a new life
to Alcácer do Sal. With nine units on three different
floors, typologies between 1-bedroom and 2-berdrooms, spacious apartments with open living rooms
and kitchens and comfortable bedrooms, Alcacer
Square will maintain the historic character of the city
while bringing a small touch of modernity and cosiness to its owners.
Localizado na Largo da Consolação, Alcacer Square
é mais um projeto de reabilitação que vai dar uma
nova vida a Alcácer do Sal. Com nove unidades
em três pisos diferentes, tipologias entre T1 e T2,
apartamentos amplos com salas e cozinhas abertas
e quartos espaçosos, Alcacer Square vai manter o
traço histórico da cidade ao mesmo tempo que traz
um pequeno toque de modernidade e conforto aos
seus proprietários.
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ALCÁCER SQUARE
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ALCÁCER SQUARE
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Current
Projects
Projetos
Atuais

78 | 79

ALCÁCER VIEW
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ALCÁCER VIEW

Located in Avenida Soares Branco, one of the iconic
streets of Alcacer do Sal, Alcacer View boasts of incredible scenery just at your doorstep. The project
includes 8 residential units ranging from T1 to T2. Spacious living areas to enjoy the river views, stylish, simple and a modern design whilst maintaining the traditional architectural elements that Alcacer has to offer.

Localizado na Avenida Soares Branco, uma das ruas
emblemáticas de Alcácer do Sal, o Alcacer View orgulha-se de uma paisagem incrível mesmo à sua porta. O projeto inclui 8 unidades residenciais que variam
de T1 a T2. Espaçosas áreas de estar para desfrutar
das vistas de rio, elegantes, simples e com um design
moderno, mantendo os elementos arquitectónicos
tradicionais que Alcácer tem para oferecer.
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ALCÁCER VIEW
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ALCÁCER VIEW
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ALCÁCER VIEW

88 | 89

ALCÁCER VIEW
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ALCÁCER VIEW
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ALCÁCER VIEW
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ALCÁCER VIEW
GROUND FLOOR | R/C

UNIT B | FRAÇÃO B

Gross Area
ABP

71.02 sqm/m2

B1 (Room/Kitchen)
B1 (Sala/Cozinha)
24.38 sqm/m2

B2 (Bedroom)
B2 (Quarto)
10.57 sqm/m2

B3 (Storage)
B3 (Arrumos)
8.57 sqm/m2

B4 (IS)
B4 (WC)
3.53 sqm/m2

B5 (Circulation)
B5 (Circulação)
1.59 sqm/m2

B6 (Storage)
B6 (Arrumos)
5.78 sqm/m2
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ALCÁCER VIEW
FIRST FLOOR | Piso 1

UNIT C | FRAÇÃO C

Gross Area
ABP

70.82 sqm/m2

C1 (Room/Kitchen)
C1 (Sala/Cozinha)
21.88 sqm/m2

C2 (Bedroom)
C2 (Quarto)
10.84 sqm/m2

C3 (Bedroom)
C3 (Quarto)
10.60 sqm/m2

C4 (IS)
C4 (WC)
3.53 sqm/m2

C5 (Circulation)
C5 (Circulação)
4.48 sqm/m2

C6 (Balconies)
C6 (Varandas)
3.38 sqm/m2

UNIT D | FRAÇÃO D

Gross Area
ABP

D1 (Room/Kitchen)
D1 (Sala/Cozinha)
27.43 sqm/m2

D2 (Bedroom)
D2 (Quarto)
6.69 sqm/m2

D4 (Entrance Hall)
D4 (Hall de Entrada)
7.14 sqm/m2

D6 (Balconies)
D6 (Varandas)
0.90 sqm/m2

UNIT E | FRAÇÃO E

Gross Area
ABP

61.08 sqm/m2
D3 (IS)
D3 (WC)
4.64 sqm/m2

70.82 sqm/m2

E1 (Room/Kitchen)
E1 (Sala/Cozinha)
25.89 sqm/m2

E2 (Bedroom)
E2 (Quarto)
13.43 sqm/m2

E3 (Bedroom)
E3 (Quarto)
12.01 sqm/m2

E4 (IS)
E4 (WC)
3.98 sqm/m2

E5 (Circulation)
E5 (Circulação)
5.36 sqm/m2

E6 (Balconies)
E6 (Varandas)
3.17 sqm/m2

UNIT F | FRAÇÃO F

Gross Area
ABP

79.07 sqm/m2

F1 (Room/Kitchen)
F1 (Sala/Cozinha)
22.47 sqm/m2

F2 (Bedroom)
F2 (Quarto)
16.52 sqm/m2

F3 (Bedroom)
F3 (Quarto)
8.13 sqm/m2

F4 (IS)
F4 (WC)
3.97 sqm/m2

F5 (Circulation)
F5 (Circulação)
4.90 sqm/m2

F6 (Balconies)
F6 (Varandas)
5.08 sqm/m2
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ALCÁCER VIEW
SECOND FLOOR | Piso 2

UNIT G | FRAÇÃO G

Gross Area
ABP

G1 (Room/Kitchen)
G1 (Sala/Cozinha)
23.37 sqm/m2

G2 (Bedroom)
G2 (Quarto)
11.01 sqm/m2

G4 (IS)
G4 (WC)
3.35 sqm/m2

G5 (Circulation)
G5 (Circulação)
4.38 sqm/m2

UNIT H | FRAÇÃO H

Gross Area
ABP

67.84 sqm/m2
G3 (Bedroom)
G3 (Quarto)
10.79 sqm/m2

70.82 sqm/m2

H1 (Room/Kitchen)
H1 (Sala/Cozinha)
28.42 sqm/m2

H2 (Living room)
H2 (Sala de estar)
19.61 sqm/m2

H3 (Bedroom)
H3 (Quarto)
10.25 sqm/m2

H4 (Bedroom)
H4 (Quarto)
11.24 sqm/m2

H5 (IS)
H5 (WC)
2.14 sqm/m2

H6 (IS)
H6 (WC)
2.79 sqm/m2

H7 (Circulation)
H7 (Circulação)
4.00 sqm/m2

H8 (Terrace)
H8 (Terraço)
20.89 sqm/m2
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ALCÁCER VIEW
THIRD | Piso 3

UNIT I | FRAÇÃO I
I1 (Room/Kitchen)
I1 (Sala/Cozinha)
21.99 sqm/m2
I4 (Circulation)
I4 (Circulação)
5.87 sqm/m2

I2 (Storage)
I2 (Arrumos)
5.91 sqm/m2

Gross Area
ABP

67.84 sqm/m2
I3 (IS)
I3 (WC)
2.07 sqm/m2
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REAL ESTATE MARKET
IN ALCACER DO SAL
MERCADO IMOBILIÁRIO
EM ALCÁCER DO SAL

IN COMPARISON TO LISBON, ALCACER IS A CALMER MARKET IN REGARDS
TO REAL ESTATE TRANSACTIONS.

MERCADO CALMO E COM POUCAS
TRANSAÇÕES EM COMPARAÇÃO COM
LISBOA.

% CHANGE IN SQM PRICE IN COMPARISON
TO AUG 2019
MUDANÇA €/M2 FACE A AGOSTO 2019

A CITY MADE POPULAR WITH TOURISM,SHORT-TERM RENTALS ARE THE
BIGGEST SOURCE OF REVENUE FOR
PROPERTY OWNERS IN ALCACER.

UMA CIDADE DOMINADA PELO TURISMO, O ARRENDAMENTO A CURTO-PRAZO É A MAIOR FONTE DE RENDIMENTO PARA OS PROPRIETÁRIOS

+37.9%

MAY TO OCTOBER ARE THE MONTHS
WITH THE BIGGEST DEMAND, BOTH
FROM NATIONAL AND INTERNATIONAL CLIENTS.

MAIO A OUTUBRO SÃO OS MESES DE
MAIOR PROCURA, TANTO NACIONAL
COMO INTERNACIONAL.

SALE VALUES HAVE BEEN GROWING
FOR THE PAST 5 YEARS WITH AN AVERAGE OF MORE THAN 10%.
A LOT OF DEMAND FROM NATIONAL
CLIENTS FOR ALCACER DUE TO ITS
PROXIMITY TO LISBON AND TO THE
BEACH, COMPORTA.
INTERNATIONAL
CLIENTS
ARE
STARTING TO PURCHASE IN ALCACER DUE TO ITS PROXIMITY TO LISBON
AND ITS CONTINUOUS INCREASE IN
PROPERTY VALUE.

VALORES DE VENDA TÊM VINDO A
CRESCER TODOS OS ANOS COM UM
CRESCIMENTO MÍNIMO DE 10% ANO
PARA ANO.

% CHANGE IN SQM PRICE IN COMPARISON
TO AUG 2015
MUDANÇA €/M2 FACE A AGOSTO 2015

+41.5%

MUITA PROCURA NACIONAL DEVIDO
À SUA PROXIMIDADE COM LISBOA E
COM A COMPORTA.
1700
1275
850
425
0
Aug 2015

Aug 2016

Aug 2017
—€/m2

Aug 2018

Aug 2019

Aug 2020
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ARCHITECT

Maps are not to scale and show approximate locations only. The information in this brochure is indicative and is intended to act
as a guide only as to the finished product. The finished product may vary from the information provided. This information does
not constitute a contract, or warranty. The dimensions given on plans are subject to minor variations and are not intended to be
used for carpet sizes, appliance sizes or items of furniture. Applicants are advised to contact the Sales Consultants to ascertain
the availability of any particular property.
Os mapas não estão à escala e mostram apenas localizações aproximadas. As informações contidas neste folheto são indicativas
e destinam-se a atuar como um guia do empreendimento. O produto final pode variar da informação apresentada. Esta
informação não constitui um contrato, ou garantia. As dimensões indicadas nos planos estão sujeitas a variações e não devem
ser utilizadas para tamanhos de tapetes, equipamentos ou itens de mobiliário. Aconselhamos os candidatos a entrar em contacto
com os consultores de vendas para verificar a disponibilidade de qualquer propriedade.

COMMERCIAL TEAM

PROJECT MANAGEMENT

CONTACT:

ADDRESS:

Tlm: +351 939 107 981
Tel: +351 217 817 220
geral@bwagroup.com.pt

Rua dos Lusíadas nº 9, 3º,
1300-327 Lisboa
www.bwagroup.com.pt

www.bwagroup.com.pt

CONSTRUCTION
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