BLANC - GLÓRIA E VERA CRUZ | AVEIRO

MORADA ADDRESS
R. Cristóvão Pinho Queimado, Nº 33, P3 | 3800-012 Aveiro

DESCRIÇÃO PROGRAM

CONTACTOS CONTACTS
tel.: +351 234 840 570
email: civilria@civilria.pt
website: www.civilria.pt

ção dos Edifícios BLANC. Com diversas valências, junto

ANO DE FUNDAÇÃO YEAR OF FOUNDATION:
1991

empreendimento da CIVILRIA estão a nascer seis blocos

CAPITAL SOCIAL SHARE CAPITAL:
44.598.910,00€
VOLUME DE NEGÓCIOS (2017): BUSINESS VOLUME (2017):
30M €
PRESIDENTE CHAIRMAN:
Artur Varum
ADMINISTRADORES MEMBERS OF THE BOARD:
Artur Varum; Carlos Varum
ACCIONISTAS DE REFERÊNCIA REFERENCE SHAREHOLDERS:
Artur Varum; Carlos Varum
BREVE HISTORIAL HISTORY
Na CIVILRIA juntamos a experiência de mais de 25 anos e a solidez financeira com
as competências técnicas para a atividade de desenvolvimento imobiliário. Atuamos
de forma verticalizada, desde a conceção ao projeto, passando pela construção e
comercialização. Agregamos também a área de Gestão de Ativos onde gerimos
uma carteira com mais de 50.000 m² de imóveis de rendimento do Grupo.
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A CIVILRIA está a promover a construção e comercializaà Estação da CP, Terminal Rodoviário e Av. Dr. Lourenço
Peixinho, os edifícios têm uma localização privilegiada
com uma arquitetura simples e minimalista. Neste novo
para habitação e um supermercado Continente Bom dia,
num total de 288 apartamentos e 8.700m² de comércio
e serviços. Com este novo empreendimento, a estação
fica, finalmente, dotada de vias de acesso dignas, novos
arruamentos, espaços verdes e edifícios.
FASE PHASE: Em construção Work in progress

POP SALDANHA - AVENIDAS NOVAS | LISBOA

UNO AL MAR - CANIDELO | VILA NOVA DE GAIA

DESCRIÇÃO PROGRAM

DESCRIÇÃO PROGRAM

Para o POP Saldanha optou-se por um programa onde a maior

Localizado na marginal de Vila Nova de Gaia, em Canidelo,

parte dos apartamentos é de pequenas dimensões, constituído

junto ao mar, o empreendimento UNO AL MAR é mais

por 106 frações, nomeadamente T0, T1, T2 e T3. Tendo assim em

um projeto com assinatura CIVILRIA. Constituído por 108

conta a excelente localização que, apesar de ser uma das melho-

apartamentos e 32 lotes de moradias o empreendimento

res moradas de residência familiar, também tem um mercado de

entra agora na 3.ª e última fase de comercialização. Todo o

arrendamento com muita procura, tanto por estrangeiros como

empreendimento carateriza-se por apresentar um projeto

nacionais, e ainda é uma zona central com potencial turístico. Os

contemporâneo e acabamentos de qualidade superior.

clientes são essencialmente investidores que pretendem colocar

Atualmente encontram-se em construção o terceiro e quarto

as casas no mercado de arrendamento. Um investimento seguro

edifício multifamiliar.

na capital europeia que regista a maior taxa de crescimento na
valorização imobiliária e o maior crescimento turístico. Lisboa é

FASE PHASE: Em construção Work in progress

uma das cidades mais atrativas do mundo.
FASE PHASE: Em construção Work in progress
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