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Em Lisboa, há uma nova forma de viver a 

cidade com paixão e elegância. 

Os apartamentos Madrid materializam o 

espírito e o ritmo contemporâneos, num 

empreendimento pensado e desenvolvido 

por um dos mais prestigiados ateliers de 

arquitetura nacionais, Saraiva e Associados, 

com obras icónicas em cinco continentes.

O design e a arquitectura de excelência, 

alinham-se com a localização perfeita nesta 

zona da capital, onde a atmosfera é tranquila 

e o "estar perto" ganha um novo sentido. 

Chegou o momento de ter o tempo e a 

qualidade de vida a seu favor, numa 

habitação que eleva a sua identidade e a 

experiência de viver na capital.





O Edifício Madrid 
De linhas simples e elegantes, em harmonia com a 

paisagem arquitectónica da zona envolvente, o edifício 

Madrid é composto por 9 amplos apartamentos, dois 

destes em duplex, com áreas de 115 até 215 m2.

Construído novo de raíz com a mais moderna tecnologia 

e uma selecção cuidada de materiais nobres e 

equipamentos de primeira linha, os quatro andares da 

habitação completam-se com uma área verde privada 

destinada ao lazer, com estacionamento interior e áreas 

de arrecadação individuais.

Apartamentos

Os espaços amplos e luminosos de cada apartamento 

criam uma atmosfera de paz e bem-estar onde a 

elegância e a funcionalidade estão presentes em 

cada detalhe e a nobreza dos materiais selecionados 

integra-se na perfeição com cada área. 

Quer procure a primeira casa, ou deseje um espaço 

novo para crescer a sua família, os apartamentos 

Madrid são um investimento único pela sua 

qualidade e um sólido negócio imobiliário. 

Zona verde de lazer

Na parte traseira do edifício Madrid, encontra 

um verdadeiro oásis, um amplo espaço verde, 

oferecendo-lhe a serenidade ideal para saborear 

os momentos de lazer, junto da família e amigos. 

Neste refúgio seguro e tranquilo, as crianças 

brincam em liberdade e os adultos reencontram 

o vagar que alimenta corpo e mente.

Garagens e arrecadações

A privacidade dos apartamentos estende-se à 

segurança e abrigo do seu automóvel. 

Os dois pisos inferiores do edifício destinam-se a 

zona com 17 lugares de estacionamento e 9 

espaços de arrecadação privativos, com um 

sistema de vigilância contínuo.

Andares Duplex
O 4º e o 5º piso são 
compostos por 2 
apartamentos duplex, 
com tipologias T2 e T3.

Planta do Piso 1
Cada piso Madrid vai ao 
encontro da privacidade 
e do bem-estar 
essenciais à vivência 
contemporânea.



A Localização 
O privilégio de viver no Areeiro vai além da sua 
atmosfera vibrante e familiar. 

Fora da confusão do centro urbano, esta é uma zona 
onde se ligam algumas das principais avenidas da 
cidade, com fácil ligação às principais vias de acesso 
e à ampla rede de transportes públicos que permitem 
chegar rapidamente a qualquer ponto da capital. 

Aqui, o luxo do tempo conquista-se com tempo.

Proximidades

Habitar uma casa é também viver intensamente a zona 

que a envolve. À distância de um passeio a pé, encontra, 

no Areeiro, um leque diverso de comércio e serviços 

indispensáveis à sua rotina diária. 

Desde as lojas de referência da icónica Avenida de Roma, 

aos diversos parques e espaços verdes como o da Alameda 

e universidades de reconhecimento internacional, escolas e 

espaços culturais, aqui, as experiências mais marcantes da 

sua vida conquistam-se à distância de alguns passos.

Acessibilidades

Partir e chegar ao Areeiro é sinónimo de rapidez e 

simplicidade. Em poucos minutos, consegue chegar ao 

aeroporto, principais centros da cidade ou à Baixa, bem 

como aceder às principais vias de acesso para fora da 

cidade, com ligação a todo o país, sem o stress da 

partida e chegada. 

Apenas lhe resta escolher como deseja fazer a viagem: 

de carro, comboio, autocarro ou metro. 

Uma oferta diversificada a uma distância assim tão perto.
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VIVER MAIS PERTO DO 
QUE É IMPORTANTE

Lisboa
Além de ser a entrada 
solar da Europa, a 
vibrante capital 
portuguesa é o 
principal motor da 
economia do país.

Localização do Edifício 

Endereço: 
Avenida de Madrid, 6F
1000-196 Lisboa - Portugal

Coordenadas GPS: 
38.743808 / -9.134981



AEROPORTO

7 min / 3,1 km

CIDADE 
UNIVERSITÁRIA

9 min / 2,9 km

ENTRECAMPOS

6 min / 1,8 km

SALDANHA

8 min / 2 km

ALAMEDA

6 min / 1 km

AREEIRO

1 min / 0,24 km 

MARQUÊS DE 
POMBAL / BAIXA

12 min / 3,4 km
PRAÇA FRANCISCO 

SÁ CARNEIRO

AREEIRO

AVENIDA
 JOÃO XXI

AVENIDA
DE MADRID

GARE DO ORIENTE

11 min / 6,3 km





A atmosfera de bem-estar 
de cada área desenha-se 
com a relação orgânica 
dos espaços com o exterior.

QUANDO O 
SUBLIME SE 
CONJUGA COM 
O CONFORTO



Orientação do Edifício:
Este -Oeste

Exposição Solar:
Nascente - Poente

Garagem:
1 lugar

Arrecadação:
1 lugar

Área ABP:
115 a 188 m2 (Área Bruta Privada)
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Entrada

Quarto Suite

Quarto 2

Sala

Cozinha

Casa de Banho (suite)

Casa de Banho (comum)

Casa de Banho (social)

Corredor

Terraço

Terraço (roupa)

Áreas / 
Tipologias T2 
A arte de bem viver descobre-se em cada área dos 
apartamentos Madrid T2 e T2 Duplex. 
A intimidade e funcionalidade ganham uma nova 
dimensão com o conforto e a amplitude das áreas 
que ligam os espaços comuns. 

Um espaço sofisticado que inspira a liberdade para 
viver com paixão.
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Áreas / 
Tipologias T3 e Duplexs
Dimensão e sofisticação definem os apartamentos 
Madrid T3 e T3 Duplex. 

Nestas habitações cada área foi pensada para ser 
um refúgio exclusivo de bem-estar e inspiração. 

O primor e o conforto dos espaços convidam à 
intimidade e a partilha.

Orientação do Edifício:
Este -Oeste

Exposição Solar:
Nascente - Poente

Garagem:
1 a 3 lugares

Arrecadação:
1 lugar

Area ABP:
139 a 211 m2  (Área Bruta Privada)
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Quarto Suite 1

Quarto Suite 2

Closet (suite 2)

Quarto 3
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Casa de Banho (suite 1)

Casa de Banho (suite 2)

Casa de Banho (comum)
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ESPAÇOS GENEROSOS 
TORNAM OS ENCONTROS 

INESQUESÍVEIS

Os espaços de cada 
apartamento interligam-se 
de forma harmoniosa e 
funcional.



CONFORTO E 
QUALIDADE, UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA 
A CADA DIA

O brio de cada detalhe e a 
qualidade dos acabamentos 
elevam a personalidade das 

áreas Madrid.





A nobreza dos materiais e 
os equipamentos topo de 

gama definem a elegância 
e o sentido prático dos 

espaços funcionais.



DESIGN E 
FUNCIONALIDADE 
QUE INSPIRA E 
SIMPLIFICA O 
SEU DIA-A-DIA





BEM-ESTAR E 
INTIMIDADE, NUM 
RITUAL SAGRADO
A combinação de soluções 
sustentáveis com loiças 
sofisticadas oferece 
experiências luxuriantes 
nos espaços mais íntimos.



Características e Acabamentos 
Os apartamentos Madrid foram pensados e desenvolvidos de 

forma sustentável, combinando o conforto com a eficiência 

e conservação dos recursos naturais. 

O isolamento térmico e acústico são o resultado desta 

escolha, assente na alta qualidade dos materiais e 

equipamentos que compõem cada área. 

Construção
Construção utilizando a 
mais moderna tecnologia 
existente na europa. 
Materiais de construção de 
primeira qualidade, normas 
e procedimentos de 
medição e monitorização e 
qualidade ambiental.
Certificação de empresas e 
serviços, bem como pessoal 
técnico altamente formado 
e especializado.
Cumprimento estrito das 
normas de segurança e 
prazos estimados.

Fachada e 
Isolamentos
A fachada revestida de 
pedra, material intemporal, 
que oferece distinção e 
conforto térmico.

• Pedra "Vidraço de Ataíja" 
   natural, 30mm espessura

• Cor creme natural

• Sistema com fachada 
   ventilada

• Cobertura e fachada em 
   sistema de revestimento 
   em chapa tipo “Zinco-Titânio”

Garagens e 
Arrecadações
Zona de garagem aberta com 
espaços de parqueamento 
compartimentados e áreas 
individuais de arrecadação.

• 17 lugares de parque

• 9 arrecadações 
   individuais

Elevadores
Elevadores de última geração, 
projectados sem sala de 
máquinas. Componentes 
existentes no eixo do carro. 
Tracção semelhante à tracção 
normal, de múltiplos benefícios. 
Tecnologia avançada que 
combina poupança de energia, 
proteção ambiental, fiabilidade, 
segurança e conforto, 
economia de espaço e redução 
dos prazos de instalação. 
Elevadores com capacidade 
para 630kg/ 8 pessoas, tipo 
Gen2 Otis ou similar 

Áreas Comuns 
e de Lazer
Área verde privativa, 
ajardinada. Acesso interno 
pelas traseiras do edifício.

• 250 m2 de área total

• Área delimitada por muro  
   com vedação.

• Instalação electrica / 
   Iluminação

• Sistema de rega interno

• Mobiliário de jardim

Classificação 
Energética A+
Classe A+, graduação 
máxima de eficiência 
energética, garantida pela 
excelente qualidade de 
construção,  baixo consumo 
energético dos 
equipamentos e utilização 
de energias renováveis.

Espaços Verdes
• Zonas com arbustos em sebe. 
   Revestimento em casca de 
   pinheiro tipo Carmo Mulch  
   “Ornamental”

• Zonas verdes com relva de 
   tapete.

• Zonas de lazer em deck de 
   compósito de madeira da 
   Tarimatec modelo tecno 
   na cor areia, ou equivalente

• Percursos pedonais em 
   lajetas de pedra de vidraço 
   de Ataíja Creme

A informação neste documento é meramente indicativa, sem carácter contractual e sujeita a alterações sem aviso prévio. Elementos descritos sem escala.



Caixilharias
Janelas de primeira linha, 
com alto nível de isolamento 
acústico e térmico.

• Cor cinza

• Vidro duplo

• Corte térmico

• Material de grande 
   durabilidade

• Alto nível de redução do 
  consumo de energia.

Paredes e Tetos
Revestimento total de 
paredes e tectos a estuque 
ou gesso cartonado.

• Pintura sobre reboco 
   estucado ou gesso 
   cartonado

• Sistema multicamada, 
   com resinas vinílicas tipo 
   Robbialac

• Cor branco

Pavimentos
Aplicação de materiais 
nobres e de alto nível de 
desempenho e durabilidade.

• Zonas comuns interiores e 
   quartos em pavimento de 
   madeira tipo “Veta Parket” 
   Carvalho.

• Instalações sanitárias com 
   pavimento em mosaico de 
   grés porcelânico tipo 
   “Porcelanosa”

• Átrios e Hall dos pisos em 
   Pedra Natural tipo Ataíja.

Carpintaria
Equipamentos em carpintaria 
aplicados no mobiliário de 
cozinha, aduelas e portas em 
madeira.

• Madeira lacada

• Cor branco

• Acabamento Mate

Louças, Cozinha 
e Casa de Banho
Materiais de 1ª qualidade, 
tecnologicamente evoluídos 
e com design de eleição.

• Loiça Sanitárias tipo 
   “Sanindusa”

• Torneiras Tipo Bruma.

• Sanita e Bidé suspensos, 
    sistema tipo OLI Smart Flush

• Tampos de bancada em 
    pedra

• Pavimento em Pedra tipo 
    “Barmat” e armários 
    lacadas na cor branca.

Equipamentos
Equipamentos de primeira 
Linha / Topo de gama, 
tecnologicamente mais 
sofisticados e eficientes.
Cozinhas com equipamentos 
tipo Bosch.

Climatização
Sistema ecológico e eficiente. 
Possibilidade de escolher a 
atmosfera ideal em cada área 
da casa.

• Sistemas Multi-Split 
   Inversor de calor

• Tecnologia inverter, redução 
   do consumo até 30%.

• Até 6 unidades internas: 

• Circuitos independentes; 
   regulação de temperatura 
   individualizada.

• Mitsubishi ou equivalente.
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