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O MERECES 718 nasce, no concelho de Barcelos, 
para implementar valências tecnológicas smart, num 
ambiente de familiaridade e segurança, centrado 
no desenvolvimento da qualidade de vida local.



o lar 
ideal 
para 
a sua 
família

Envolvido no charme característico da paisagem, 
é implementado o conceito de comunidade, partindo 
da escolha do lugar ideal para o início de uma nova 
era habitacional, a era bairrista, na qual as valências 
essenciais estão acessíveis num raio de 15 minutos.

vida 
smart
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lo
ca
liz
aç
ão Localizado na freguesia 

de Barcelinhos, permite 
a utilização de superfícies 
comerciais ou espaços 
locais comunitários ao 
concelho, bem como 
acessos fáceis a outras 
cidades como Braga, 
Porto, Guimarães, Viana 
do Castelo e até mesmo 
a Serra do Gerês.



O MERECES 718 inclui a construção 
de 4 edifícios residenciais, com 6 
pisos de habitação e 2 pisos de 
estacionamento.
Os 11 hectares de espaços verdes 
e os mais de 20 km de ciclovias, 
pontuados pelas linhas arquitetó-
nicas minimalistas, oferecem um 
estilo de vida contemporâneo e 
tranquilo.
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apartamentos



Sala e cozinha  - T3



A modernidade no aconchego do seu lar em 
harmonia com a calma e serenidade locais.

Sala e quarto - T1



Envidraçados e varandas 
que abraçam a casa em 
união com a paisagem.

Sala - T2



Cozinha equipada, 
pronta para receber 
toda a sua imaginação.

placa

exaustor

forno

microondas

frigorífico

máquina de 
lavar a loiça

•

•

•

•

•

•

Cozinha - T2



Quarto de banho - T1



O seu estilo 
num ambiente 
de conforto e 
comodidade.

Quarto - T3



Quarto - T2



rede de fibra ótica de 
última geração

materiais sustentáveis

controlador virtual 
android

sistema de climatização 
centralizado com 
bomba de calor e 
gestão independente 
dos vários espaços

garagens com ponto 
de carregamento para 
veículos elétricos

pontos de 
compostagem comuns

2 lojas

•

 
•

• 

• 
 

 
 
• 
 

• 

•

Sala - T3



Terraço - T4



12 apartamentos

52,70m

1 lugar de garagem

5 apartamentos

124,40m /131,30m

2 lugares de garagem

17 apartamentos

136,40m /150,80m

2 lugares de garagem

divisão de lavandaria

2 apartamentos

198,75m

3 lugares de garagem

T1 T2 T3 T4

6 pisos
36 apartamentos



Rua de Pitancinhos 
Apartado 208 - Palmeira 
4711-911 Braga 
Portugal 

Quer saber mais sobre as oportunidades 
e condições que temos para lhe oferecer?

Contacte-nos e marque uma reunião.
 Teremos todo o prazer em dar-lhe todas 
as informações que deseja.

merecesvidasmart.pt

(+351) 253 307 290
geral@dstrealestate.pt
 dstrealestate.pt




