Onde viver é uma nobre tradição

m edifício nobre
Um edifício assim merecia uma nova
vida.
Criámos para si uma nova forma de
v i ve r n o A r e e i r o, r e a b i l i t a n d o a
tradição e modernizando-a.
Convidamo-lo a conhecer o Areeiro
Select.
Seja bem-vindo.

ma cidade cosmopolita
Com um total de 2.8 milhões de
habitantes, mais de 7 milhões de
turistas no ano de 2019, e 140 mil
estudantes do ensino superior, é
inegável a importância da região de
Lisboa no panorama europeu e
mundial.
Cidade de investimento, de turismo,
de cultura, de história. Resistente ao
tempo, evoluindo, crescendo, transformando-se, mantendo o seu
carácter e a sua personalidade.
Venha vivê-la.
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A zona do Areeiro foi, e continua a ser,
uma zona residencial consolidada de
eleição, onde vivem famílias de
classe média-alta, ger ação após
geração.
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Quer seja em viatura própria ou em
transportes públicos, está a escassos
minutos do centro da cidade, bem
como do Aeropor to Internacional
de Lisboa.
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Dispõe de uma estação de metropolitano em frente, e praça de táxis,
autocarros e comboio a um passo da
entrada da sua nova habitação.
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O edifício está localizado numa das
por tas de entrada de Lisboa, com
excelentes acessibilidades, onde se
cruzam importantes eixos viários da
capital.
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Esteja próximo do que importa.
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ma tradição de estilo

Arquivo Municipal de Lisboa - HNV 000029

O conjunto arquitetónico da Praça
do Areeiro (atual Praça Francisco Sá
Carneiro), classificado pela Câmara
Municipal de Lisboa, foi construído
no final da década de 40, refletindo o
espír ito de prosper idade que se
seguiu à destr uição causada pela
Segunda Guerra Mundial. Foi uma
época de constr ução de grandes
obras públicas, de novos bairros e
avenidas, que tinha sido iniciada anos
antes por Duarte Pacheco.
Toda a praça é, aliás, um monumento
à arquitetura daquele período, com a
sua simetria e monumentalidade,
criada com a forma do escudo da
bandeira nacional.
Respirava-se uma grandiosidade que
se reflete na zona, e pretendia dignificar-se um espaço que outrora
fora um extenso areal. A Praça do
Areeiro passaria então a ser a mais
importante via de entrada na cidade
de Lisboa.
Faça parte da história.

m traçado intemporal

Col. Espólio Luís Cristino da Silva I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos

Edifícios residenciais de construção
sólida, exemplos de qualidade e
durabilidade, com materiais inovadores na altura, tornaram a criação
do arquiteto Cristino da Silva num
marco resistente ao tempo.
A monumentalidade e robustez,
desde o embasamento revestido em
pedra, às colunatas das arcadas. O 1º
andar com varandas e altura superior, a métrica regular das janelas, a
cornija a delimitar o último piso. O
simbolismo dos detalhes como caravelas e esferas armilares, e os traços
de arquitetura tradicional das coberturas em telha. Tudo conferia ao conjunto um estilo intemporal.
Sinta a tradição.
Col. Espólio Luís Cristino da Silva I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos
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A AG Capital apresenta-lhe o Areeiro
Select. Um projeto de reabilitação
urbana com a assinatura de Frederico
Valsassina, que conjuga tradição e
modernidade
Fizemos renascer um edifício
residencial com espaços de comércio
e serviços no piso térreo, dotando-o
de zonas exteriores e estacionamento
em cave.
Encontrará aqui de certeza o imóvel
que procura, numa zona segura e em
crescente valorização.
Venha descobri-lo.

vivência do exterior
Composto por apar tamentos de
t i p o l o g i a s T 1 ,T 2 e T 3 , o A r e e i r o
Select dispõe de uma zona exterior
comum com espaços verdes, piscina
e balneários, especialmente dedicados aos seus momentos de descanso.
Como o contato com o exterior é
impor tante, para além de varandas,
alguns apar tamentos dispõem de
terraços privativos, para que possa
usufr uir do ar livre no confor to e
segurança do seu apartamento.
Pensámos em si.

e primeira classe
Um edifício sólido, reforçado com
estrutura anti-sísmica. Materiais e
soluções constr utivas cuidadosamente escolhidos para o projeto.
Inter iores com acabamentos de
qualidade e pormenores de bom
gosto. Cozinhas equipadas com
eletrodomésticos.
Soluções técnicas concebidas para
proporcionar um isolamento
acústico e eficiência ener gética
necessários ao seu conforto, como a
caixilharia com vidro duplo ou os
painéis solares. Opção de
climatização de salas e quartos.
Disfrute do seu apartamento.

elegância e funcionalidade
Cada espaço foi cuidadosamente
projetado, tendo em conta a
funcionalidade e confor to, com
especial atenção aos detalhes.
A predominância de tons claros e a
abundância de luz natural conferem
uma base de elegância, permitindo
flexibilidade na decoração do
interior.
Areeiro Select. Viva-o.

m investimento sólido
Seja a localização de eleição numa
área urbana consolidada, a
ver satilidade de utilização como
habitação própria ou para
rendimento, a exclusividade de ter
estacionamento, terraços e piscina,
ou a escolha de materiais nobres e
intemporais, tudo se conjuga para
assegur ar a rentabilidade do seu
investimento.
Um valor seguro.

Planta tipo T1

flexibilidade de escolha
Os 30 apar tamentos, de diferentes
tipologias, possibilitam uma ampla
variedade de escolha, permitindo
que cada cliente selecione o que
mais se adequa aos seus requisitos,
podendo optar entre estacionamentos e arrecadação, varandas
e terraços, orientação solar e vista
e x t e r i o r, q u a r t o s c o m
casa-de-banho privativa ou closet.

N
Sem escala

Um apartamento à sua medida.
Conheça todos os apartamentos
disponíveis no nosso site:
www.areeiro-select.pt

Área Interior 51 m2 - 74 m2
Com ou sem área exterior
Com ou sem estacionamento

As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem caráter contratual.

Planta tipo T2

Planta T3

N
N

Sem escala

Sem escala

Área Interior 124 m2
Com ou sem terraço
Com varanda
Área Interior 75 m2 - 103 m2

Com estacionamento

Com ou sem área exterior
Com estacionamento

As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem caráter contratual.

As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem caráter contratual.

Arquitetura

FREDERICO VALSASSINA
Nascido em Lisboa em 1955. Licenciado em Arquitetura
pela Escola de Belas Artes de Lisboa em Julho de 1979.
Colabora com ateliers nacionais e estrangeiros tendo formado em 1986 o seu próprio atelier. Tem trabalhos publicados em Portugal e no estrangeiro, bem como várias
monografias e exposições sobre a sua obra.
Menção Honrosa do Prémio Valmor 2003, 2009, 2012.
Prémio Valmor 2004, 2013. Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2015, 2016, 2017. Menção Honrosa do
Prémio FAD 2017, 2018. Prémio CONSTRUIR 2017,
2018. Prémio Archdaily Edifício do Ano 2017.
“O conjunto de edifícios da Praça do Areeiro integra-se nos
princípios fundamentais da arquitetura neotradicionalista
dos anos 50, sendo representativo da linguagem que se
desenvolveu durante o período do Estado Novo e dos
valores ideológicos de um regime nacionalista e conservador, procurando já alguma modernidade.
O desenho arquitetónico das fachadas explora os princípios
do prédio de habitação “neo-solarengo”, característico dos
edifícios residenciais da aristocracia por tuguesa dos sécs.
XIII a XVII, com referência ao andar nobre avarandado com
sacadas em ferro e a modulação rígida das janelas pequenas.
O projeto de recuperação deste edifício teve como base a
métrica dos vãos exteriores e a recuperação de elementos
característicos e sistemas construtivos da construção original, preservando a morfologia das fachadas e integrando os
elementos ainda existentes na nova proposta de ocupação”.

Promotor

A AG CAPITAL iniciou atividade em 2014, e
tem vindo a especializar-se na promoção e desenvolvimento de projetos imobiliários, em
especial nas zonas de Lisboa e Évora.
A nossa equipa conta com larga experiência
em imobiliário e construção, liderando os projetos durante as várias fases, da conceção à
conclusão, definindo o conceito inicial e estudos de viabilidade, selecionando e coordenando a equipa projetista, acompanhando o licenciamento, selecionando e coordenando empreiteiros e fiscalização de obras e definindo a
estratégia de marketing e vendas.
Fazemos acontecer.

Promotor

www.areeiro-select.pt
Tlf: +351 919 613 987 | info@agcapital.pt

A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e não tem caráter contratual. Poderá, por motivos técnicos, comerciais ou legais,
ser sujeita a alterações sem aviso prévio.

