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Silves - Empreendimento

2
Quartos

2
Casas de banho

142
Área (m²)

142

Garagem

190 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Apartamentos Novos Five Bridges em Silves
O Edifício, concebido em 2008, foi projetado pelo multipremiado gabinete SPBR Arquitetos (São
Paulo, Brasil), e abre finalmente as suas portas a um público capaz de apreciar uma arquitetura
requintada e de qualidade superior. A estrutura do Edifício, em betão afagado com marcas de
cofragens à vista, inspirado num estilo de arquitetura brutalista e contemporânea distingue-se na
tradicional paisagem 'mourisca' desta região Algarvia.
As suas duas fachadas longitudinais ladeiam duas paisagens contrastantes: a cidade de Silves,
tendo o Castelo e toda a sua envolvente como pano de fundo a Nascente, e uma paisagem mais
campestre e ainda intocada a Poente. O edifício, de formato horizontal, com cerca de 80 m de
comprimento e 12 m de largura, tem uma estrutura arquitetónica singular.
Localizado na bela cidade histórica de Silves, antiga capital do Algarve, a 700 m do centro da
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cidade, onde podemos encontrar a Sé Catedral, o Castelo e o museu municipal de arqueologia,
sendo que todo o tipo de comércio, restauração, bancos, e demais serviços se situam nesta zona.
Não perca tempo, marque já a sua visita.
Tratamos do financiamento por si!
Autorização certificada pelo Banco de Portugal para intermediação de crédito.
Consultar Licença
Esta informação é verdadeira, não constituindo oferta vinculativa, sujeita a confirmação junto da
nossa agência. SI-2059
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