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L O C A L I Z A Ç Ã O
Autocarro
Célere Portodouro é um empreendimento
em condomínio fechado situado em Lordelo
de Ouro, na Rua de Grijó com a Rua Orfeão do
Porto.
Trata-se de uma área residencial consolidada,
a qual oferece inúmeras oportunidades de
lazer e serviços, tais como áreas desportivas,
amplas avenidas, escolas e equipamentos de
saúde que irão fazer com que tenha tudo a
pouca distância do seu futuro apartamento.
O Célere Portdouro conta com uma
localização perfeita: 5 minutos da Avenida da
Boavista, comunicado com as principais vias
que conduzem ao sul e ao norte, tais como a
VCI e a A1, a 5 minutos de Ribeira e Foz e a 10
minutos do centro histórico.

Pontos de interesse

Zona Verde

Área esportiva

Farmácia

Educação

Centro Médico

Supermercado
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P O R T O
O

P R A Z E R

D E

V I V E R

Porto é a segunda cidade mais
importante de Portugal. Encontra-se
no Norte do país, na margem direita do
Rio Douro e junto à foz com o Oceano
Atlântico.
Como muitas cidades europeias, o
Porto é uma cidade antiga que conta
com um amplo património histórico,
e nas últimas décadas foi submetida a
uma ampla modernização.

Cidade das pontes
A cidade antiga é considerada Património Mundial
pela Unesco. Alguns dos seus monumentos mais
importantes são o Palácio da Bolsa, a Catedral, a Igreja
e Torre dos Clérigos, o Palácio Episcopal e a Câmara
Municipal.
É também conhecida pela imponência, inovação e
beleza das suas pontes, datadas em diferentes épocas
e de diferentes estilos arquitetónicos. Como a Ponte
das Barcas, que foi a primeira ponte construída sobre
o Douro.

Gastronomia
Precisamente alguns pratos da cozinha tradicional portuguesa tiveram a
sua origem na cidade do Porto.
O prato tradicional por excelência da cidade são as «tripas à moda do
Porto», prato obrigatório nos melhores restaurantes. O bacalhau é outro
dos pratos típicos nascidos no Porto e tão estendidos em Portugal.
Da cozinha atual destacada a Francesinha uma sanduíche recheado de
várias carnes, coberto com queijo e um molho especial. A bebida mais
famosa é o vinho do Porto, o qual se produz na região do Alto Douro e é
exportado internacionalmente.
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P R O J E T O
Célere Portodouro é um condomínio fechado residencial
pensado para o seu conforto, onde cada dia pode ser melhor
do que o anterior.
Oferecemos-lhe um empreeendimento, constituído em
condomínio fechado, com 60 apartamentos de 1, 2 e 3
quartos, distribuídos por 6 pisos (RC mais 5 pisos). Todas as
habitações possuem arrecadação e lugar de estacionamento.
A sua casa será o local ideal para viver a vida sem
preocupações, com a combinação perfeita entre áreas
comuns, um ambiente calmo e o desenvolvimento urbano.
Tivemos em conta o desenvolvimento de todos os
pormenores, para conseguir que a qualidade e o design de
vanguarda lhe cofiram a este empreendimento um espiríto
próprio in gualável.
O Célere Portodouro possui Classificação Energética A, o que
representa uma poupança energética e financeira para que
possa viver a sua vida de maneira confortável e fácil.
Célere Portodouro: casas que constroem o seu futuro.
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SALA SOCIAL-GOURMET
A sala social-gourmet é uma área concebida e equipada para
que desf rute de momentos especiais, com uma decoração
requintada que irá conferir uma imagem moderna e,
nomeadamente, confortável. Um espaço para viver encontros
sociais e familiares inesquecíveis.

U M

E S P A Ç O P A R A
U S U F R U I R

SALA DE JOGOS PARA CRIANÇAS
Os mais novos poderão brincar num meio tematizado,
concebido e preparado especificamente para eles. Irá
contar com a segurança e a satisfação de saber que
os seus filhos crescem num espaço perfeito para o seu
desenvolvimento.

As áreas comuns são, sem dúvida, um acervo de grandes vantagens que
irão tornar a sua vida muito mais fácil e prazerosa. Um local único de que
poderá usufruir com quem quiser.

GINÁSIO
Manter-se em forma e levar uma vida saudável
será agora mais fácil do que nunca. Este espaço
encontra-se totalmente equipado e foi concebido
para que possa desenvolver a sua atividade física
com todo o conforto possível. Desfrute do seu treino
sem sair do empreendimento.

PARQUE INFANTIL
Neste espaço exterior, os mais novos poderão desfrutar de equipamentos
infantis que proporcionam momentos de diversão e lazer, tudo sem sair do
empreendimento.

PONTOS DE CARREGAMENTO ELÉCTRICO DO AUTOMÓVEL
Existe no empreendimento PortoDouro um número limitado de pontos
de carregameto elétrico do automóvel. O promotor apenas disponibiliza a
pré-instalação do carregamento elétrico.
Célere

PORTODOURO
Porto
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P L A N O T I P O
Q U A R T O
ÁREA BRUTA DA HABITAÇÃO - 55,00m2

1

P L A N O T I P O
Q U A R T O S

2

ÁREA BRUTA DA HABITAÇÃO - 101,00m2

QUADRO DE SUPERFÍCIE

Hall				
Sala e Cozinha
Quarto 				
Instalação sanitária			
Varanda

5,80 m2
19,90 m2
14,70 m2
4,20 m2
10,40 m2

Hall e Sala				
Cozinha
Circulação
Quarto principal
Quarto 1				
Instalação sanitária 1		
Instalação sanitária 2
Varanda 1
Varanda 2

Área bruta da habitação 		
Área bruta da varanda		
Área total

55,00 m2
11,00 m2
66,00 m2

Área bruta da habitação 		
Área bruta da varanda		
Área total

QUADRO DE SUPERFÍCIE

37,40 m2
9,70 m2
3,60 m2
15,30 m2
11,00 m2
4,70 m2
3,20 m2
5,50 m2
2,50 m2
101,00 m2
9,00 m2
110,00 m2

15

P L A N O T I P O
Q U A R T O S

3

ÁREA BRUTA DA HABITAÇÃO - 126,00m2

QUADRO DE SUPERFÍCIE
Hall e Sala				
Cozinha
Circulação
Quarto Principal		
Quarto 1			
Quarto 2
Instalação sanitária 1		
Instalação sanitária 2		
Varanda 1				
Varanda 2

40,90 m2
10,00 m2
6,90 m2
16,30 m2
9,90 m2
14,10 m2
5,00 m2
3,50 m2
5,00 m2
3,20 m2

Área bruta da habitação 		
Área bruta da varanda		
Área total

126,00 m2
9,00 m2
135,00 m2
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célere

C L A S S I F I C A Ç Ã O
E N E R G É T I C A

A

A Vía Célere cria espaços que se adaptam às suas necessidades. Criamos edifícios de baixo
consumo, altamente isolados e herméticos em relação ao ambiente exterior.
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Fazemos habitações com tecnologia de última geração, desenvolvida para o uso diário
confortável.
Todas os apartamentos têm classif icação energética A, o que supõe uma
diminuição de emissões de CO2 e uma redução signif icativa dos consumos de
energia do edif ício em ar condicionado (f rio e calor) e água quente sanitária.
Esta classif icação traduz-se num incremento de ef iciência energética quando
comparado com um apartamento de referência, que alcança uns valores mínimos
indicativos de:

76%

Célere

49%

42%

PORTODOURO Descubra mais em: viacelere.com/innovacion | celereinnova.es
Porto

*Percentagem de eficiência energética da habitação mais desfavorável de acordo com a certificação energética provisória, em relação à habitação de referência, em cada
um dos sistemas de procura (ACS, produção a frio e produção de calor).

Viver numa casa Vía Célere é viver com um estilo de vida próprio. Fazemos a diferença na maneira de
conceber as nossas habitações e em todos os serviços que disponibilizamos para aos nossos clientes.

Venda Consultiva
A mudança de meio económico faz-nos refletir no sentido de adquirir uma perspetiva diferente do
modelo de venda. Na era da informação, em um só clique temos um amplo leque de opções sem sair de casa,
é preciso fazer a diferença e voltar ao modelo de venda personalizada, onde o intermediário tem um papel de
consultor, e não de vendedor. O mais importante é OUVIR o cliente, conhecer as suas circunstâncias e detetar
as necessidades reais que expõe, para poder assim oferecer um produto que encaixe com as suas expetativas.

Stand de vendas
Quem visita nosso stand de vendas vive uma experiência única. Queremos que o cliente veja como vai ser o
seu futuro apartamento lar através de experiências sensoriais, afastando-nos do modelo tradicional de venda
em planta; em definitivo: despertar emoções e sensações pelos sentidos.

Célere

PORTODOURO
Porto

Descubra mais em: viacelere.com/estilo-de-vida
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Célere Wish
Procurar novas formas de tornar mais confortável e simples a vida dos nossos clientes é um dos nossos
objetivos fundamentais. Desta filosofia nasce a Célere Wish: Partilhar desejos. Uma nova funcionalidade
que, de mãos dadas com a Amazon, irá permitir-lhe operar através da voz com elementos da sua habitação.
Conectando deseos

Isto será possível graças à incorporação de um kit Smart Home, que consta de um altifalante Amazon
Echo dot, além doutros dispositivos como lâmpadas e tomadas inteligentes.
*A Via Célere oferecerá para todos os apartamentos: 01 Amazon Echo Dot (altifalante inteligente) + 01 SPC Clever Plug (tomada
inteligente) + 01 SPC Sirius 1050 Lâmpada Smart Wifi (lâmpada inteligente). Equipamento funciona apenas com Português do
Brasil (limitação da Amazon).

Decoração
Disponibilizamos aos nossos clientes um perito em decoração, para que possa fazer da sua casa o
espaço da sua vida: um lugar especial, onde desfrutar de momentos inesquecíveis e construir
lembranças únicas.
Com este serviço, sem custo adicional, pode realizar uma consulta ao nosso decorador, que irá contribuir
com toda a sua visão e experiência com base nas últimas tendências.

Célere

PORTODOURO
Porto
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célere

app

A Vía Célere oferece a si uma forma de visualizar a sua futura habitação de uma forma diferente. Desfrute
admirando as zonas externas, as zonas comuns e os arredores do edifício a partir de qualquer ângulo.
Também poderá visitar o interior das nossas habitações de forma interativa para visualizar com detalhes
as qualidades que as conformam.
Com o nosso configurador PERSONALIZA, poderá apreciar como ficam os acabamentos e os materiais
que disponibilizamos para si, bem como escolher entre diferentes opções e emitir uma avaliação para
que a equipa de personalização da Via Célere possa adaptar a habitação aos gostos e critérios dos
compradores.
Viva a experiência Vía Célere.

Existem duas formas de transferir a aplicação das stores:
1- Fazendo uma pesquisa na sua store com o termo “Vía Célere”.
2- Efetuando a leitura do código QR abaixo:

Desfrute também da experiência na informação de cada promoção disponibilizada no site da Vía Célere.

Célere

PORTODOURO
Porto
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célere

cities
O setor imobiliário é chave no desenvolvimento das cidades. Célere Cities é a nossa visão do futuro das cidades, para contribuir,
juntamente com os nossos grupos de interesse, para a criação de meios urbanos mais amigos do ambiente e respeitosos com
o meio social.

célere

compromiso
Na Vía Célere acreditamos que a responsabilidade social deve cumprir um papel prioritário no setor imobiliário, e
ser a ferramenta que canalize o compromisso do setor pela transparência, a excelência e a sustentabilidade.

Water
&

Juntamente com a UAM criamos o Observatório de Su
tentabilidade Ambiental da Edificação Residencial cujo
primeiro estudo consistiu em medir a pegada hídrica da
edificação residencial em Espanha.
Na Vía Célere comprometemo-nos a devolver cada ano
uma percentagem da nossa pegada hídrica azul ao apoiar
projetos sociais relacionados com o melhoramento da
gestão da água.

Entendemos a responsabilidade social como uma estratégia integrada na nossa companhia, que nos permita
tornar-nos um motor de mudança e gerar valor para todos os nossos grupos de interesse, e para a sociedade em
geral.
Apoiamo-nos no nosso compromisso com a inovação para promover uma construção mais sustentável, participar
daquelas prioridades sociais relacionadas com a edificação e servir como modelo ético e de bom governo dentro
do setor.
As nossas atividades irão orientar-se no sentido de progredir na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, para o qual estamos a colaborar com outras entidades, promovento projetos e iniciativas que
respondam a questões sociais atuais e às expetativas das futuras gerações.

Célere

PORTODOURO
Porto

Descubra mais em: viacelere.com/compromiso

Juntamente com a Ashoka, impulsamos as “Future
Cities”, um projeto para apoiar jovens empreendedores
sociais nos desafios da sustentabilidade que hoje em dia
colocam as cidades.
Através de um processo de mentoria com os nossos e
pregados, pomos todo o nosso conhecimento ao serviço
destes jovens e os seus projetos.

Descubra mais em: viacelere.com/celere-cities
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A TUA OPINIÃO INTERESSA-NOS
Queremos saber aquilo que pensas, sim, de nós. Assim que acabas de ler esta frase o teu cérebro não irá
demorar mais de meio segundo para pensar o que significamos para ti.
Para nós, tu és tudo, preocupamo-nos por ti desde que nos conhecemos, desde o primeiro “Olá” nos nossos
pontos de venda, por via telefónica ou mesmo através das nossas redes sociais e acompanhamos-te num dos
momentos mais especiais da tua vida, como foi o de encontrar essa casa onde irás criar o teu lar.
Estamos sempre dispostos a ajudar-te, já que sabemos que és tu quem dá a vida às nossas casas..

precisamos

das tuas estrelas
Dizem que as estrelas se iluminam com o intuito de que
algum dia cada um encontre a sua, nós encontramoste a ti, ajudas-nos a conseguir as nossas? Queremos
continuar a brilhar e apenas o iremos conseguir se nos
avaliares.

92%

8,5

8,7

Ecomendar-nos-ia

Em grau de
satisfação

Em apoio
recebido

faz

like
Entra nas nossas redes sociais e avalia-nos, é
muito importante para nós saber o que pensam
sobre a Via Célere para poder melhorar tudo o que
for possível e para vos dar o melhor tratamento
possível.
Entra diretamente, ou através do código QR que
está nesta mesma página.

Dá-nos as tuas estrelas através
do Google My Business

Célere

PORTODOURO
Porto
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A Coruña

País Vasco
Pamplona
Girona

Q U E M

Valladolid

S O M O S

Barcelona

Porto
Á Vía Célere é uma empresa imobiliária especializada no
desenvolvimento, investimento e gestão de ativos residenciais.

Madrid

Graças ao seu inovador modelo de negócio e equipa de
profissionais, a Vía Célere é hoje uma das empresas de referência
no novo meio e ciclo imobiliário.
Desde a sua fundação em 2007, a Vía Célere já entregou mais
de 5.000 habitações, demonstrando uma sólida experiência na
posta em andamento, desenvolvimento e entrega de promoções
residenciais de alta qualidade em toda a geografia espanhola.
A companhia aposta na inovação e sustentabilidade como bases
fundamentais dos seus projetos, ao mesmo tempo que mostra o
seu compromisso permanente com a satisfação dos seus clientes,
acionistas e com o desenvolvimento profissional dos seus quase
450 colaboradores.

Célere

PORTODOURO
Porto

Valencia
Lisboa

Córdoba
Sevilla
Cádiz

Málaga
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Célere

PORTODOURO
Porto

Rua de Grijó com Rua Orfeão do Porto
4150-798 • Porto
800 834 015 viacelere.com

Aviso legal: A informação mostrada a seguir foi elaborada a partir do Projeto Básico do edifício e pode sofrer alterações derivado de exigências técnicas, ajustando-se, em qualquer caso, ao Projeto de Execução. As áreas são aproximadas e a localização dos aparelhos sanitários,
equipamentos e mobília, caso sejam incluídos, não serão necessariamente conforme as imagens. Consulte no ponto de venda. Toda a informação referida no RD 515/89 de 21 de abril, e no quadro legal de regulamentação autonómica encontra-se disponível nos nossos escritórios.

