




Quando concebemos a ideia de construir um empreendimento

na cidade de Leiria objectivamos a criação de um espaço

verdadeiramente único. Espaço esse concebido e construído a

pensar nas pessoas e nas famílias.

Para conseguir tal propósito orientamos a nossa acção com base

em 4 pontos fundamentais:
• Um local situado a poucos minutos do centro histórico e

próximo das principais vias de acesso à cidade;
• Um arquitecto de renome com um projecto de arquitectura

de elevada qualidade recheado de magníficos pormenores de

inegável beleza e conforto;
• Materiais de tecnologia e qualidade avançada, recorrendo

à inovação tecnológica das marcas de referência no mercado;
• Construção com elevados padrões de qualidade cuja

garantia de solidez deriva da grande experiência do construtor

e sua capacidade técnica.

Garden´s Prestige foi assim pensado ao pormenor em que todos

os seus detalhes respiram beleza, conforto e segurança.

Com a evolução do projecto surgiu gradualmente a obra que

tínhamos idealizado.

Hoje não restam dúvidas sobre as opções que considerámos

fundamentais.

Pensando sempre no conforto e comodidade familiar, tentámos

oferecer às pessoas a possibilidade de desfrutar a tranquilidade

do campo em plena cidade.

Cremos tê–lo conseguido e acreditamos também que quem

habitar no Garden's Prestige o fará diariamente com a vontade

renovada de regressar a casa, respirar fundo e deixar que o dia

termine calmamente...



Leiria, cidade viva

“... Jaz Leiria na falda de leste d’um monte, assento

do castello, pegado com um valle delicioso e fertil,

entre os rios Liz e Lena, que dalli a quatro leguas vão

entrar ambos juntos no oceano occidental entre

Passages e Paredes: concorrendo esta circumstancia

para que o paiz seja fertil em grãos, frutas e legumes,

bem como o é em vinhos, creação de gados e caça.”

in colecção “Cidades e Vilas de Portugal” - Lucília Verdelho

da Costa - “LEIRIA” - Editorial Presença, excerto de artigo

original de “O Panorama” de 11.03.1888



A cidade

Leiria é uma cidade onde

apetece viver: vastas zonas

comerciais, um diversificado

sector de serviços,

infraestruturas culturais,

educacionais, desportivas e

de saúde, pólos de diversão

e proximidade da costa

atlântica.

Zonas verdes e de lazer,
parques e recintos desportivos.

Habitação, comércio e serviços.Edifícios históricos da cidade, recuperados e
adaptados a serviços de interesse público.

No horizonte definem-se ainda

objectivos de requalificação

urbanística que tornarão a

cidade numa área

metropolitana devidamente

estruturada, sustentada e com

forte índice de atractividade.

Estão, assim, reunidas as

condições ideais para ser

edificado um projecto

residencial que ofereça algo

mais que qualidade.

O Garden's Prestige é, acima

de tudo, uma nova forma de

entender o que significa viver

dentro da cidade, tirando dela

o melhor partido. Na realidade,

entrar no Garden's Prestige é

como dar um passeio pelo

campo.



Um projecto de eleição,
no coração da cidade

Baseado numa estrutura de condomínio

fechado, o Garden's Prestige integra

adicionalmente um conjunto de serviços

que o tornam em muito mais do que

um espaço habitacional.

Desde o início, foi definido como

objectivo primordial a criação de um

novo conceito de qualidade de vida;

uma visão diferente do que poderá ser

o quotidiano de quem vive em Leiria.
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Jardins e zonas pedonais garantem a tranquilidade
e exclusividade deste espaço de habitação. Health
Club com piscina coberta. Nada foi deixado ao
acaso.

Além de garagens privadas para duas

ou quatro viaturas, foram incluídos

serviços como um health club com

piscina coberta aquecida, sauna, banho

turco, áreas adjacentes de lazer e

desporto e ainda uma refrescante zona

verde.

Tudo isto reunido num local privilegiado

da cidade, próximo de uma das

principais zonas de serviços cujas

acessibilidades permitem deslocar-se

até qualquer ponto despendendo

poucos minutos.



Alternativas
para todos os gostos
e necessidades

Pensado de forma a garantir o absoluto bem-estar em

qualquer ponto da casa,  as tipologias disponíveis

abrangem um versátil conjunto de propostas.

Começando por configurações do tipo T3, e alargando-

se até ao tipo T5 Duplex, o Garden's Prestige possui

áreas que variam entre 130m2 e 390 m2.

Trata-se de um projecto vocacionado para ir ao

encontro dos hábitos diários de uma Família, sem

abdicar em qualquer circunstância do conforto,

segurança e bom gosto.

A conjugação das zonas comuns com as individuais,

ou ainda com as de trabalho, é feita segundo uma

lógica que pretende, sobretudo, proporcionar um

espaço que respeite a dimensão, o estilo de vida e

as ambições de todos os elementos da Família,

reafirmando a casa como um pilar fundamental.

T3
T3
Área Total (não inclúi área de circulações comuns)  159,8 m2

Área de Habitação 140,5 m2

Área de Varandas   19,3 m2

Área de Circulações Comuns   11,0 m2



T3 Dupl

T3 Duplex
Área Total (não inclúi área de circulações comuns)  234,4 m2

Área de Habitação 140,9 m2

Área de Sotão/Salão   56,0 m2

Área de Varandas   19,3 m2

Área de Terraços   18,2 m2

Área de Circulações Comuns   19,4 m2

Cozinhas totalmente
equipadas, com
electrodomésticos Bosch,
móveis com acabamentos
em faia, lacagem e aço inox
escovado, mesa de
refeições e quatro cadeiras.



T4

T4
Área Total (não inclúi área de circulações comuns)  213,6 m2

Área de Habitação 177,4 m2

Área de Varandas   36,2 m2

Área de Circulações Comuns   13,1 m2

Casas de banho amplas, equipadas com produtos
de marcas conceituadas, das quais se destacam
a INDUSA e a GROHE.



T4 Dupl

T4 Duplex
Área Total (não inclúi área de circulações comuns)  278,7 m2

Área de Habitação 177,5 m2

Área de Sotão/Salão   55,2 m2

Área de Varandas   36,2 m2

Área de Terraços     9,8 m2

Área de Circulações Comuns   22,1 m2



T5
Área Total (não inclúi área de circulações comuns)  255,7 m2

Área de Habitação 234,0 m2

Área de Varandas   21,7 m2

Área de Circulações Comuns   13,1 m2T5

Salas amplas, com áreas entre os 35 e os
50 m2, que oferecem um vasto leque de
possibilidades de decoração e vivência,
em que a entrada de luz natural exerce
um papel preponderante.



T5 Dupl

T5 Duplex
Área Total (não inclúi área de circulações comuns)  397,9 m2

Área de Habitação 234,0 m2

Área de Sotão/Salão 120,2 m2

Área de Varandas   22,7 m2

Área de Terraços   21,0 m2

Área de Circulações Comuns   22,1 m2



Ao sermos confrontados com o desafio da criação de

um condomínio fechado em Leiria num terreno cujas

característicvas (proximidade do Centro de Leiria,

orientação solar e pendente, etc.) eram factores

primordiais a ter em conta, houve que juntar a tudo

isto o factor qualidade de construção, opções de

tipologia e usos e ainda e predominantemente a classe

social a que tal projecto se iria destinar.

Todas estas condicionantes, aliás favoráveis ao

desenvolvimento do projecto, levou–nos a soluções

em que a qualidade e acabamentos dos materiais

interiores e exteriores, as soluções tecnológicas

preconizadas tanto a nível de conforto como de

comodidade e inovação como ainda de vivência em

comunidade conduziram ao projecto em causa, o qual

fruto de longos meses de trabalho e constante evolução

culminaram com o projecto que agora está a ser

construído.

As diferentes tipologias que variam do T3 ao T5 com

sotão, com áreas também variáveis entre os 150m2 e

os cerca de 390m2 habitáveis, oferecem um leque

alargado de opções aos poten ciais clientes em que

O Projecto

os parâmetros de qualidade, acabamentos, serviços

comuns, segurança, etc., são consentãneos com as

tipologias e áreas adaptadas.

A juntar a estas opções foram acrescentadas as áreas

de lazer e bem estar necessárias a uma nova vivência

em sociedade, como sejam o helth club com piscina

aquecida, sauna, banho turco, etc., os espaços

exteriores ajardinados para os adultos e também para

os mais pequenos com campo de jogos, parque

infantil, etc., entre todas as áreas disponíveis para um

correcto "viver em cidade".

Foi um prazer projectar um conjunto habitacional em

que o objectivo único era proporcionar uma opção

diferente de mais qualidade aos seus proprietários e

em que estes se revissem nas diferentes opções de

apartamentos possíveis.

o Arquitecto

Joel Rodrigues Filipe Duarte






