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EMPREENDIMENTO EM DESTAQUE

A capital Portuguesa destaca-se por ser uma cidade líder, 
inovadora, com história, tradição e cultura em cada es-
quina. Além disso, Lisboa apaixona pelas suas nuances 
e pela sua riqueza gastronómica e arquitetónica. Quer 
juntar-se a nós nesta viagem?

O mais notável nesta cidade de 500 mil habitantes é a 
sua tranquilidade. A capital portuguesa é um lugar ideal 
para viver, pois é grande o suficiente para encontrar vá-
rios tipos de comércio e serviços e alternativas de lazer 
a qualquer momento. 

Invista na modernidade 
e exclusividade: 
Apartamentos com assinatura
Viver em Miraflores com vistas excepcionais.

Esta cidade vai fazê-lo apaixonar-se pela sua luz e cli-
ma. Como resultado, a capital portuguesa, banhada pelo 
Oceano Atlântico, oferece temperaturas perfeitas para 
viver durante todo o ano.

Lisboa também se destaca pela perfeita simbiose de 
culturas. A cidade convida-o a passear pelas suas ruas 
e a perder-se nos segredos das ruas estreitas. 

Na capital portuguesa, situada nas margens do rio Tejo, 
o frenesim do centro urbano cosmopolita coexiste per-
feitamente com os amplos espaços verdes. Como grande 
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exemplo, o Parque Florestal de Monsanto, perfeitamen-
te integrado na cidade e caracterizado por ser o grande 
pulmão da sua vida quotidiana.

Além disso, de acordo com estudos da União Europeia, 
Lisboa é uma cidade com um elevado nível de segu-
rança e na Europa, é considerada a capital europeia 
mais segura.

GESTILAR RESIDENCES MIRAFLORES,
A MELHOR OPÇÃO PARA VIVER EM LISBOA
Por todas essas razões a Gestilar aposta em Lisboa para 
desenvolver o novo empreendimento residencial Gestilar 
Residences Miraflores, numa localização única devido 
à sua proximidade com a Ribeira de Algés e o Parque 
Urbano de Miraflores. 

Este projeto, composto por 111 apartamentos de tipo-
logias T2, T3 e T4 distribuídos por 13 pisos que se des-
tacam pela sua arquitetura contemporânea de linhas 
sóbrias e elegantes. 

O design é da responsabilidade do gabinete de Arqui-
tetura Saraiva + Associados.

A fachada dá identidade ao Gestilar Residences Mira-
flores, uma vez que as varandas de dimensões generosas 

proporcionam vistas panorâmicas espetaculares. 
Este é o ponto forte do projeto, graças ao facto dos apar-

tamentos oferecerem vistas para o Parque Urbano de 
Miraflores ou para o Parque de Monsanto. Além disso, 
como resultado da sua orientação, todos os apartamentos 
desfrutam de luz natural.

No que diz respeito aos espaços comuns, estes foram 
pensados e concebidos para oferecer uma elevada quali-
dade de vida. A piscina, o solário natural e ginásio estarão 
localizados no último piso do edifício, a fim de oferecer 
bem-estar aos proprietários.

De referir que o empreendimento Gestilar Residences 
Miraflores fica a apenas 30 minutos do aeroporto de Lisboa 
e está perfeitamente ligado ao resto da cidade. Existem 
também várias áreas de lazer, restaurantes, parques 
infantis, bibliotecas e serviços públicos que facilitam a 
vida quotidiana.

A previsão de início das obras é para o final de 2019. A 
Gestilar participa pela primeira vez do SIL Lisboa 2019, que 
se realiza entre os dias 10 e 13 de Outubro. O seu objetivo 
é apostar na qualidade de vida das pessoas, impulsio-
nado uma experiência de compra baseada no desenho 
na arquitetura, e nos acabamentos.

Varandas 
extraordinárias 
em todos 
os apartamentos 
para desfrutar 
da vista e do ar livre

Gestilar 
Residences 
Miraflores
Desde 489.200€
Miraflores
Tipologias T3 e T4

Contactos Gestilar  
+351 968 68 24 24
Rua Quinta das Romeiras
Miraflores, 1495-236 Algés
portugal@gestilar.com

Piscina panorâmica 
localizada no último 

piso para desfrutar 
da vista para o rio 

e para o jardim 
do parque urbano 

de Miraflores


