
T2 115m2 -  108 960,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho 
Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 



T3 137m2 -  139 740,00 € 
Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho 
Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Esplanadas + Pórticos (conforme planta) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 



T3 170m2 -  171 230,00 € 
Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor 
(Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho 
Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-
instalação AC + Painel Solar (até a entrada) 
Esplanadas + Pórticos (conforme planta) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e 
processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  
geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não 
mencionadas 



T2 60m2 -  61 360,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1600€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Pala  / paredes / deck     7 510,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais, vistorias, 
certificações e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 



T1 20m2 -  22 725,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 800€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Pala  / paredes  / deck     5 530,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 



T2 30m2 -  31 660,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 800€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Pala  / paredes  / deck     5 990,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 



T3 90m2 -  84 780,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1440€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Pala  / paredes  / deck     7 995,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 



T4 105m2 -  103 190,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Paços de ferreira 



T3 200m2 -  177 710,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1800€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Faro 



T2 165m2 + 15m2 -  148 930,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1080€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação 
AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Coimbra 



T3 150m2  
137 965,00 € 

 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, 
placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de 
banho (até 1440€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, 
esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de 
ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-
estruturas 
Levantamento topográficas e 
estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / 
Outros não mencionadas 

 
 

Guimarães 



T4 130m2 + 18m2 – 125 355,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC 
+ Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Pórticos / deck    3 690,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Lisboa 



T4 160m2 – 151 480,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC 
+ Painel Solar (até a entrada) 

Palas exteriores 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Barcelos 
 



T3 190m2 – 171 815,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC 
+ Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Sintra 



T4 140m2 + 30m2 – 138 970,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1440€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC 
+ Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Porto 



T2 85m2 – 78 505,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1080€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC 
+ Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Beja 



T2 45m2 + 5m2 – 47 750,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 850€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-
instalação AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Esplanada em madeira 25m2   2 095,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Gerês 



T3 140m2 – 130 565,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-
instalação AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Leiria 



T3 120m2 – 109 695,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1440€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-
instalação AC + Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos 
Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Lousada 



T3 220m2 – 179 695,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 
EXTRA : 
Piscina   
Terraço 1ª andar  em Deck c/corrimão 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Braga 



T2 125m2 – 121 600,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Palas exteriores 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Tavira 



T4 207m2 – 198 540,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Aveiro 



T2 140m2 – 128 950,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1440€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Alpendre exterior em madeira 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Viseu 



T2 170m2 – 167 680,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Alpendre exterior 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Tróia 



T3 120m2 – 118 360,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 2160€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Alpendre exterior 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Lagos 



T2 110m2 – 106 630,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1750€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Bragança 



T3 155m2 – 146 750,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1750€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Palas exteriores 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

LIVING GOLD – UT3 



T1 105m2 – 101 750,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1750€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Palas exteriores 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Covilhã 



T3 135m2 – 134 820,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1750€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Palas exteriores 
Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Portalegre 
 



T2 105m2 – 99 410,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1550€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Extra : 
Pala  / Deck / Colonos / Corrimão     11 990,00€ c/IVA 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

São Miguel 



T3 75m2 – 72 700,00 € 
 

Conceito chave na mão : 
Móveis de cozinha c/ forno, placa, exaustor (Até 2000€) 

Todos os sanitários da casa de banho (até 1750€) 

Todas as redes: eléctrica, águas, esgotos, pré-instalação AC + 
Painel Solar (até a entrada) 

Montagem / IVA Incluído 

Não inclui : 
Transporte e grua 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Mobiliários de decoração / Outros não mencionadas 

 
 

Caminha 




