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* Esta informação é meramente indicativa e poderá, por motivos técnicos, comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio, pelo que não tem caráter contratual.

MAPA DE
ACABAMENTOS

111 APARTAMENTOS
TIPOLOGIAS T2, T3 E T4
ACABAMENTOS
DE ELEVADA
QUALIDADE

B
CERTIFICAÇÃO
ENERGÉTICA B

PAINÉIS
SOLARES

Empreendimento
de construção nova,
composto por 111
apaamentos de
tipologias T2, T3 e T4,
distribuidos pelos 13
pisos, dos dois blocos
que o compõem
(Bloco Sul
e Bloco Noe).
Para estacionamento
e arrecadações
o edificio ainda
dispõem de 4 pisos
de cave.

INSERIDO EM ZONA RESIDENCIAL
DE EXCELÊNCIA COM TUDO O QUE
NECESSITA PARA UMA VIDA URBANA
MAS PRÓXIMO DA NATUREZA
MIRAFLORES
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LOCALIZAÇÃO
ÚNICA

LOCALIZAÇÃO

ALGÉS/MIRAFLORES
Localização única caracterizada por uma singularidade
especial, traduzida pela sua proximidade à Ribeira de Algés,
estar em comunhão com o Parque Urbano de Miraflores e
ter vista para o Parque de Monsanto.
Numa zona marcadamente urbana, composta por edifícios
familiares, serviços, comércio e zona empresarial de
prestígio, o empreendimento está ainda favorecido pela
proximidade a vias principais de circulação automóvel que
permitem acesso rápido ao centro de Lisboa, ao Rio Tejo,
Estoril e Cascais, como CRIL, CREL, A5 e Avenida Marginal.

CUF Miraflores
Campo de Minigolf

As zonas turísticas como Belém, Terreiro do Paço e
Baixa/Chiado encontram-se a 20/30 minutos de carro;

Escola Secundária Professor José Augusto

EN117

Policia – Esquadra de Miraflores

Alameda Eng.
José Matos e Silva

Parque Urbano de Miraflores

20 min
12,6 km

Aeropoo de Lisboa

MIRAFLORES

Praia de Carcavelos – 20 minutos de carro;

Pingo Doce

Aeropoo de Lisboa – 30 minutos de carro;

Centro Comercial Dolce Vita Miraflores

Escola Secundária Miraflores

IC17

Próximo do empreendimento existem ainda, espaços
de restauração, escolas, parque infantil, biblioteca,
traspoes públicos e esquadra de policia.
LIDL

IC17

Praia de Carcavelos

EN117

20 min
12,6 km

EN6

Aquário Vasco da Gama

Passeio Marítimo de Algés
Jardim Praça do Império

EN6

CCB – Centro Cultural de Belém

PONTOS DE INTERESSE:
SUPERMERCADOS

ESCOLAS

AEROPORTO

CENTROS
COMERCIAIS

EN6

Clube Naval de Lisboa

PARQUES
E OUTROS

Torre de Belém

VISTA PANORÂMICA SOBRE
O PARQUE URBANO DE MIRAFLORES
OU PARQUE DE MONSANTO
MIRAFLORES
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ARQUITETURA
EXTERIOR

ESPAÇOS
EXTERIORES
AMPLOS E
LUMINOSOS

AMBIENTE URBANO
VIDA COSMOPOLITA

ARQUITECTURA
CONTEMPORÂNEA
O edifício apresenta
uma arquitectura
contemporânea de linhas
sobrias, assinada pelo
gabinete Saraiva +
Associados. O desenho
da fachada revela
a identidade
do edifício, confirma
o seu potencial
panorâmico através
das amplas varandas
e de janelas de grande
dimensão.
Todos os apaamentos
dispõem de vista
panorâmica sobre
o Parque Urbano
de Miraflores
ou Parque
de Monsanto.

ORIENTAÇÃO SOLAR
NASCENTE / POENTE

MIRAFLORES
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ARQUITETURA
INTERIOR

CONFORTO E EXCLUSIVIDADE
O seu posicionamento desafogado e a sua orientação solar
Nascente/Poente oferecem a possibilidade de todos os apaamentos
usufruirem de excepcional luz natural.

ACABAMENTOS DE
ELEVADA QUALIDADE

PISCINA
SOLÁRIO NATURAL
GINÁSIO
MIRAFLORES
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ZONAS
DE LAZER

PISICINA COM SISTEMA
DE CLORAÇÃO SALINA

ESTILO DE
VIDA CRIADO
A PENSAR
EM SI
As áreas de lazer
que fazem pae
do empreendimento,
foram pensadas
e desenhadas para
proporcionar muito
confoo e qualidade
de vida.
No topo do edifício/último
piso encontrará a piscina,
o solário natural e
um ginásio equipado.
Existe assim, a garantia
de estar à disposição
dos futuros proprietários,
um espaço criado para
proporcionar o seu
bem-estar.

QUALIDADE
MODERNIDADE

MIRAFLORES
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MAPA DE
ACABAMENTOS

Para a escolha dos materias e equipamentos dos apaamentos e zonas comuns,
a qualidade, o confoo e modernidade foram as directrizes.
Cozinhas totalmente equipadas com mobiliário de linhas sobrias
e electrodomésticos de marca de prestígio. A fusão entre a cozinha e salas de
estar é evidente em algumas das tipologias. O cuidado para que a integração
dos dois espaços se faça de forma harmoniosa, foi considerado.
Instalações sanitárias de linhas simples compostas por sanitários com design
e torneiras eficientes.
As madeiras de cor quente e textura macia, dos pavimentos, das poas e
rodapés lacados criam ambientes muito acolhedores.

ESTRUTURA
Estrutura antissísmica de betão armado.
Lajes maciças e fungiformes.

ZONAS COMUNS EXTERIORES
Controlo de acessos nas poarias.
Iluminação nas zonas de acesso com sistema de detector de presença.
Elevadores de última tecnologia com sistema de segurança.
Ginásio equipado localizado na cobeura.
Piscina com iluminação submergida e com sistema de cloração salina.
Guardas da piscina em vidro temperado.
As zonas comuns exteriores terão uma combinação de vários tipos de pavimento,
para que apresentem um ambiente cálido e elegante.
Pré-instalação de sistema de vídeo vigilância nas entradas dos edifícios.
Vestuários equipados na área da piscina.
Chave-mestra para as zonas comuns.
Espaço cardio-protegido.

ESTACIONAMENTO E ARRECADAÇÃO
Pavimento com acabamento afagado a helicóptero.
Entrada das garagens através de poão automático com comando à distância.
Arrecadação com pintura plástica branca e pavimento em grés.
Pintura plástica nos paramentos veicais e horizontais no estacionamento.
Pré-instalação de carga para veículos elétricos.

TELECOMUNICAÇÕES
Antena coletiva comunitária e parabólica. Rede coaxial para
comunicação por cabo (Sala e Suíte Master). Cada apaamento
disponibilizará de pré-instalação necessária para poder usufruir
de TV por cabo e digital.
Tomadas de voz e dados na cozinha, sala (2 unidades) e quaos.
Tomadas de TV na cozinha, sala (2 unidades), quaos e
varandas.
Instalação de telefonia básica na cozinha, sala e quaos.
Rede de fibra óptica comum do edifício até o quadro elétrico
na entrada do apaamento.

AQUECIMENTO E AR CONDICIONADO
Instalação das máquinas de ar condicionado frio e quente em
sala e quaos com sistema multi-split.
Casas de banho com sistema de pavimento radiante elétrico.
Extração mecânica controlada do apaamento.
Painéis solares para pré-aquecimento de água.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Vídeo-poeiro com câmara no acesso ao edifício com retro
iluminação incorporada.
Tomada de alimentação e luminárias estanques nas varandas.
Instalação de luminárias tipo led no hall, circulação, casas de
banho e cozinha.

HIDRÁULICA
Tubulação de água em polietileno reticulado e colunas de
descidas sanitárias de polipropileno com tratamento acústico.
Cozinha: ponto de água para frigorífico americano.
Torneira de água nas varandas.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
TBancadas de material “mineral solid” ou similar.
Lavatórios brancos embutidos no móvel.
Torneiras termostáticas no duche e banheira.

CARPINTARIAS INTERIORIORES
Poa de entrada blindada.
Poas do interior do apaamento maciças de 40mm de
espessura, com juntas sinfônicas, lacadas na cor branca, com
puxador, ferragens cromadas e batentes.
Armários modulares com poas lacadas lisas fazendo conjunto
com as poas do apaamento, com prateleira na pae
superior e barra metálica.

CAIXILHARIA DE ALUMINIO
Caixilharia de alumínio termolacado com coe técnico de cor
cinza ou anodizado.
Poas batentes de acesso às varandas.
Estores nos quaos e sala.

VIDROS
Os vidros das caixilharias de alumínio serão duplos com caixa
de ar, para melhorar o confoo térmico e acústico dos
apaamentos.

PAREDES
Separação entre os apaamentos e entre as zonas comuns
será de tijolo cerâmico com isolamento de lã de rocha.
Paredes interiores do apaamento serão de sistema pladur.

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
Classificação Energética B.

Desenhamos Apaamentos
A Pensar em si

A GESTILAR FOI FUNDADA EM 2009 E CONTA COM UM GRUPO
DE PROFISSIONAIS COM VASTA E COMPROVADA EXPERIÊNCIA
NO SECTOR IMOBILIÁRIO.
A Gestilar, possui uma ampla experiencia em Promoção Imobiliária. Destacam-se
os projectos desenvolvidos em Madrid e na Catalunha e mais recentemente na
Corunha e em Palma de Maiorca. Nos últimos 10 anos entregou cerca de 900
apaamentos, e dispõe em projeto, de 620 unidades.
Actualmente dispõe de mais de 1.372 apaamentos distribuidos de Noe a Sul de
Espanha. Distribuídos pelos seguintes empreendimentos em Espanha:

ISLA DE PEDROSA
150 Apaamentos

MEDITERRÀNIA I
89 Apaamentos

Valdebebas, Madrid

ISLA DE CORTEGADA
30 Apaamentos
Valdebebas, Madrid

ISLAS ONS
74 Moradias Geminadas
Boadilla del Monte

BLAU DE MAR
92 Apaamentos
Playa de Aro, Girona

MEDITERRÀNIA II
96 viviendas en altura

ISLAS CÍES
61 Moradias Geminadas
Boadilla del Monte

ISLA DE AROSA
254 Apaamentos
Alcalá de Henares

ISLAS ESTELAS
69 Apaamentos

ISLA DE MOURO
87 Apaamentos
Ensanche de Vallecas

ISLA DE SÁLVORA
36 Moradias Geminadas
Boadilla del Monte

ISLA DE SANTA CRUZ
46 Apaamentos
Oleiros, A Coruña

CAL FONT
57 Apaamentos
Igualada, Barcelona

ISLA DE TAMBO
40 Apaamentos
Las Rejas, Madrid

ISLA DE LA TOJA
56 Apaamentos
S. S. de los Reyes

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca

Valle de Mena, Madrid

No financiamento das suas
Promoções Imobiliárias, a
Gestilar conta com o apoio
das mais impoantes
entidades bancárias:
BANKINTER, BBVA, CAIXA,
IBERCAJA, SABADELL y
SANTANDER, e com o apoio
de Fundos Internacionais.
Para a construção de cada
empreendimento, a Gestilar
escolhe as melhores
empresas segundo a
qualidade dos trabalhos já
realizados e a devida
concordância por pae da
entidade financeira que está
vinculada a cada Promoção.
Para a Gestilar é
fundamental a arquitetura
dos seus empreendimentos,
assim como o seu conceito e
definição do seu público alvo.
Por este motivo, os
apaamentos oferecem
acabamentos de elevada
qualidade, varandas amplas e
zonas comuns com piscina e
zona especifica para a prática
de despoo. Ginásio ou
campo de padel. Os
apaamentos variam entre
os 120m2 e 150m2. Gestilar
Residences dispõe de áreas
entre os 97m2 a 219 m2.

+351 968 68 24 24

www.gestilar.com / pougal@gestilar.com
Stand de vendas: Rua Quinta das Romeiras
Miraflores, 1495-236 Algés

Desenhamos Apaamentos
A Pensar em si

