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Em pleno berço da nação, entre ruas e 
monumentos que respiram história e tradição, 
fundidos com o dinamismo e 
empreendedorismo das cidades modernas, 
nasce o segundo lote do Salgueiral Residences.

A 5 minutos do Centro Histórico e das 
principais zonas comerciais, de saúde e lazer, 
próximo de todas as acessibilidades rodoviárias 
e ferroviárias, emerge o seu lar de sonho, na 
autêntica cidade de Guimarães.

Está a nascer a 
casa dos seus 
sonhos, à porta da 
cidade
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O extraordinário aproveitamento da 

exposição solar, as amplas áreas e o cuidado 
com cada detalhe de construção, fazem do 

Salgueiral Residences o espaço mais 
aliciante para se viver e desfrutar de 

experiências com amigos e familiares.

familiar

tranquilo

próximo

acolhedor
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Especialmente 
desenhados para si, 
estão 71 
apartamentos nas 
tipologias T0, T1, T2 e 
T3.

Distribuídos por 7 
pisos, os 
apartamentos de 
estilo minimal e 
contemporâneo, 
foram concebidos de 
forma a assegurar a 
sua privacidade, total 
conforto e segurança. 

51 m2 101 m2  -  120 m2 132 m2  -  164 m2

1 Lugar de garagem1  Lugar de garagem1  Lugar de garagem2  Lugar de garagem + 
1 box

Classe Energética A
Sistema de gestão de consumos elétricos

Iluminação embutida em LED
Caixilharia dupla com rutura térmica

Estores elétricos
Amplas varandas

Cozinhas equipadas 
Painéis solares

Aquecimento central
Pré instalação de AC

Pavimentos flutuantes de madeira natural
Porta de segurança

Elevador

T0
72 m2  -  96 m2

T1 T2 T3
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A escolha criteriosa dos materiais e acabamentos de excelência, 
aliados às mais sofisticadas soluções técnicas, tornam cada 
apartamento  num espaço único, onde a funcionalidade e o conforto 
se fundem.

materiais & acabamentos - 
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Eletrodomésticos incluídos:
frigorífico
placa de vitrocerâmica
forno
exaustor
máquina de lavar loiça

cozinha -
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Acabamentos
Roupeiros integrados lacados

quarto -
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Recuperador de calor Solzaima

sala -
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Acabamentos
Mármore compacto
Azulejo semi-manual
Loiças sanitárias suspensas

quarto de banho -
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Como complemento ao seu espaço pessoal, 
pode ainda usufruir de zonas de uso coletivo, 
tais como sala das crianças, sala de festas e 
reuniões.

zonas de lazer e 
convívio -
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O futuro 
sustentável reside 

aqui -

Climatização programável
gerida à sua medida

   Painéis solares
eficiência

poupança no consumo energético

   Isolamento de excelência
térmico 

 acústico

Veículos elétricos
Garagem com pontos de carregamento

Eficiência energética
eletrodomésticos de alta classe energética



2322

Desporto/LazerServiços/Comércio Saúde

Centro
Histórico

Multiusos de 
Guimarães

Farmácia
Drive 24h

McDonalds

EB1
Salgueiral

Centro
Cultural
Vila Flor

Hospital
da Senhora da 
Oliveira

Guimarães
Shopping

Hospital
da Luz

Hortas
Biológicas

Parque
da cidade 
desportiva
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Um projeto de
construção integrado

Fazemos parte de um grupo empresarial nascido nos anos 40, 
cujo principal mercado é o setor da construção. Com mais de 
75 anos de experiência, cerca de 1400 trabalhadores, o grupo 

atinge um volume de negócios de 280 milhões de euros.
Desde o projeto de engenharia, às estruturas metálicas, 

passando pelas especialidades de eletricidade, AVAC, 
hidráulica e carpintaria, a nossa garantia de qualidade está 
associada ao trabalho integrado, que nos permite fazer um 

projeto por completo, dando resposta a todas as necessidades 
e desafios.

Atento às exigências do mercado, o grupo for alargando a sua 
atividade para áreas de negócio sinérgicas, nomeadamente, o 

Ambiente, as Energias Renováveis, as Telecomunicação, o 
Real Estate (onde se insere o promotor deste empreendimento, 

a dst real estate) e as Ventures. 

geral@dstrealestate.pt
www.dstrealestate.pt

253 307 290

www.dstsgps.com

imobiliaria@dipe.pt
www.dipe.pt
253 089 932

Com uma equipa multidisciplinar de profissionais altamente 
qualificados, desde Arquitetura, Design de Interiores, Gestão à 

Comunicação e Marketing, e com uma profunda experiência de 
mais de 23 anos, nasce a dipe mediação imobiliária, com a 

missão de prestar um serviço de excelência.
Todo este know-how permite-lhe prestar um serviço altamente 

personalizado e transversal, acompanhando e orientando o 
cliente através de cada etapa. Desenvolvendo soluções de forma 
transparente e segura, oferece um serviço de consultoria que se 

prolonga para além da conclusão do negócio.
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Imagens 3D não vinculativas.
Preços e outras informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
A dst/DIPE declinam qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados, 
incluíndo erros de fotografia, texto, preços e tipográficos.

Manuel Graça Dias (Lisboa, 1953) é arquiteto (ESBAL, 1977) e, 
atualmente, é também Professor Associado da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade do Porto.

Egas José Vieira (Lisboa, 1962) também é arquiteto 
(FA/UTL,1985) e Professor Auxiliar Convidado do 

Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de 
Lisboa.

Autores do polémico Estudo de Reconversão Urbana do 
Estaleiro da Lisnave, em Almada, Manuel Graça Dias e Egas 
José Vieira ocupam-se, entre outros, deste projeto para um 

edifício de habitação plurifamiliar e comércio em Guimarães, 
da recuperação e reconversão do Mercado de Almeirim, da 

recuperação de um edifício pombalino, igualmente destinado a 
habitação e comércio, em Lisboa, e de um projeto de raiz, para 

uma Escola EB1+JI, no Parque das Nações, também em 
Lisboa.

O Teatro Municipal de Almada (Teatro Azul, 
1998-2005), projetado com Gonçalo Afonso Dias, foi nomeado 

para o Prémio Secil 2007, para o Prémio Mies van der Rohe 
2007 e para o Prémio Aga Khan, 2008/2010. O Museu da 

Oliveira e do Azeite de Mirandela foi também nomeado para o 
Prémio Mies van der Rohe 2014.

MGD+EJV ganharam o Prémio AICA/MC 
(Arquitetura), em 1999, pelo conjunto da sua obra.
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COMERCIALIZAÇÃO


