
Uma janela sobre o Douro.
A window over the Douro. 
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Ribeira (Porto) ∙ Ribeira (Porto)
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SANTA MARINHA DESIGN DISTRICT

Com uma localização estratégica no Grande Porto, o empreendimento 
Santa Marinha adota o nome de uma das mais turísticas freguesias 
da região e onde estão situadas as caves do famoso vinho do Porto.
Privilegiados pelas excelentes paisagens do Rio Douro, os residentes do 
Santa Marinha beneficiam de excelentes acessibilidades, encontrando-se 
a escassos minutos do centro da cidade do Porto.

Promovido pela Teixeira Duarte, um dos maiores Grupos Económicos
Portugueses, o Santa Marinha representa uma oportunidade única de 
investimento na zona em que se insere. Projeto de grande escala com 
potencial construtivo de 137.500m2 de construção acima do solo 
dedicados a diversos usos, o projeto já conta com 37.000m2 edificados 
e com um conjunto de infraestruturas facilitadoras do dia a dia de 
quem vive ou trabalha em torno deste empreendimento.

Strategically situated in Greater Porto, the Santa Marinha development 
has adopted the name of one of the region’s most popular tourist 
districts, where the famous Port wine cellars are to be found.
With prime views over the Douro river, Santa Marinha’s residents 
enjoy excellent access to the centre of Porto, which is only a few 
minutes away. 

Promoted by Teixeira Duarte, one of Portugal’s largest business groups, 
Santa Marinha represents a unique investment opportunity in this zone. 
A large-scale project dedicated to several uses and with a potential 
above ground construction area of 137,500m2. The project has already 
completed 37,000m2 of buildings and a range of infrastructures that 
facilitate the lives of those who live or work around this development.
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Casa da Música ∙ House of Music 

Fachada tradicional ∙ Traditional facade

Ponte Luís I ∙ Luís I bridge

Torre dos Clérigos ∙ Clérigos Tower

Barcos Rabelo ∙ Rabelo boats
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SANTA MARINHA DESIGN DISTRICT

Abraçado pelo rio Douro, o Porto é uma das mais antigas cidades da 
Europa, com um centro histórico classificado desde 1996 pela Unesco 
como Património Cultural da Humanidade. A cidade, cujo nome é conhecido 
universalmente devido ao famoso Vinho do Porto, conserva um notável 
património histórico, bem presente nos seus monumentos. 

Com uma herança histórica e cultural muito forte, o Porto modernizou-se 
tendo sido criados espaços públicos de design arrojado, como a Casa 
da Música, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves e a Faculdade 
de Arquitetura. Paralelamente, foram criadas novas infraestruturas e 
acessibilidades com capacidade para receber eventos à escala mundial.

A excelente rede de transportes, rede hospitalar, os níveis de segurança 
e a sua dinâmica social e cultural, fazem do Porto uma cidade acolhedora 
e bastante atrativa, tendo sido eleita em 2014 pela European Consumers 
Choice como “Melhor Destino Europeu”.

Embraced by the Douro river , Porto is one of Europe’s oldest cities and has
a historical centre classified by UNESCO since 1996 as a Cultural Heritage of
Humanity. The city, the name of which is universally known as a result of 
the famous Port wine, retains a remarkable cultural heritage that can be 
seen in its monuments.

With its strong historic and cultural heritage, Porto has modernised and 
developed boldly-designed public spaces like the Casa da Música, the 
Serralves Contemporary Art Museum and the Faculty of Architecture. 
At the same time, new infrastructures and facilities have been created 
capable of hosting events on an international scale.

The city’s excellent transport network and hospitals, its safety and social 
and cultural life make Porto a welcoming and very attractive city, one that  
in 2014 was named the “Best European Destination” by the European 
Consumers Choice.

Zona Ribeirinha, Porto ∙ Porto riverfront

Avenida dos Aliados ∙ Avenida dos Aliados

PORTO: A ALMA DO NORTE
PORTO: THE SOUL OF THE NORTH
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O Porto registou entre Janeiro e Outubro de 2014, 2,6 milhões de visitantes 
que escolheram a cidade como destino pela qualidade da oferta turística 
e de serviços, pela segurança e boa relação qualidade-preço.

Segunda maior área metropolitana do país e composta por 17 municípios, 
a Área Metropolitana do Porto representa um centro de comércio por 
excelência e uma importante área de negócios, com representatividade
em toda a Europa. A apenas 55 minutos de Lisboa, 1h de Madrid e 2h de Paris, 
a região é servida pelo Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, com 
voos diários diretos para as principais capitais europeias.

ESCOLAS | POLO UNIVERSITÁRIO
SCHOOLS | UNIVERSITY CAMPUS

SEGURANÇA
SAFETY

HOSPITAIS | SERVIÇOS | SAÚDE
HOSPITALS / SERVICES / HEALTH

REDE DE TRANSPORTE 
COLETIVO RODOVIÁRIO
PUBLIC ROAD TRANSPORT 
NETWORK

COMÉRCIO
SHOPPING

METRO
METRO

CULTURA
CULTURE

ESTAÇÃO DE COMBOIOS / 
SÃO BENTO/CAMPANHÃ/DEVESAS
SÃO BENTO | CAMPANHÃ | DEVESAS 
RAILWAY STATIONS

PROXIMIDADE AO AEROPORTO 
12 km
AIRPORT 12 KM

HISTÓRIA
HISTORY

REDE VIÁRIA ESTRUTURANTE:

A20 Estrada interna ligada a várias autoestradas 
e saídas da cidade

A28 Ligação a Valença

A29 Ligação a Estarreja

A1 Ligação a Lisboa

A4 Ligação a Amarante

A3 Ligação a Braga

A32 Ligação a S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis

VCI Via de Cintura Interna, um anel viário que liga 
todas as principais cidades ao redor Porto e que 
ligam a cidade a outras principais rodovias 
metropolitanas, como A7, A11, A42, A43 e A44

INTEGRATED ROAD NETWORK:

A20 Internal road linking with several motorways 
and city exits

A28 Link to Valença

A29 Link to Estarreja

A1 Link to Lisbon

A4 Link to Amarante

A3 Link to Braga

A32 Link to S. João da Madeira and Oliveira 
de Azeméis 

VCI Internal Ring Road, a ring road connecting all 
the main towns around Porto and which links the 
city to other main metropolitan routes, including 
the A7, A11, A42, A43 and A44 motorways

DESPORTO
SPORT

GASTRONOMIA
CUISINE

Between January and October 2014, 2.6 million visitors chose Porto for 
the quality of its tourism and services, its safety and for its quality-price 
balance.

The country’s second-largest metropolitan area consists of 17 
municipalities; the Porto Metropolitan Area is an excellent commercial 
centre and an important business district, with representation across 
Europe. Just 55 minutes from Lisbon, one hour from Madrid and two 
hours from Paris, the region is served by Sá Carneiro International Airport, 
which has daily direct flights to the main capitals of Europe.
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Com uma situação geoestratégica privilegiada, que o situa como porta 
atlântica da europa com acesso a 500 milhões de consumidores europeus, 
o Porto beneficia ainda da vantagem de manter relações únicas com 
os países de língua portuguesa, que representam um mercado de 250 
milhões de pessoas.

With a prime geostrategic location, with an Atlantic port with access to 
500 million European consumers, Porto also benefits from maintaining a 
unique relationship with other Portuguese-speaking countries and their 
market of 250 million people.

500 million european consumers 

250 million people

HORAS DE VOO
FLIGHT TIME

DO PORTO A:
FROM PORTO TO:

48m Lisboa (Portugal)
Lisbon (Portugal)

1h05m Madrid (Espanha)
Madrid (Spain)

entre 2 e 3h
between 2 and 3h

Paris (França - France)

Londres (Reino Unido)
London (United Kingdom)

Bruxelas (Bélgica)
Brussels (Belgium)

Amsterdão (Holanda)
Amsterdam (Netherlands)

Berlim (Alemanha)
Berlin (Germany)

Genebra (Suíça)
Geneva (Switzerland)

6h50 New York, Newark (EUA - USA)

7h15 Doha (Qatar)

7h30m Luanda (Angola)

7h40m Dubai (EAU - UAE)

10h São Paulo (Brasil - Brazil)

12h55m Xangai (China)
Shanghai (China)
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SANTA MARINHA DESIGN DISTRICT

“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso da 
natureza. Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem 
traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, 
pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio 
assombro. Um poema geológico. A beleza absoluta.” 

“The sublimated Douro. The wonders of a landscape that ceases to be the strength that is uncontrolled. It is not a view the eyes behold: it is an excess of nature. 
Terraces for Titans to climb the slopes, volumes, colours and contours that no sculptor, painter or musician can translate, horizons that dilate beyond the plausible 
limits of sight. A virginal universe, as if it had just been born and is now in eternal harmony, for the serenity, for the silence that not even the river dare break, now 
vanishing behind the hills, now gaping deep below in reflection of its own astonishment. A geological poem. The absolute beauty.”

Miguel Torga in “Diário XII”

Miguel Torga in “Diário XII”

AF_BR_SantaMarinha_ING.indd   9 19/02/16   12:38



010. página | page

Subordinado a exigentes parâmetros de qualidade, o empreendimento 
Santa Marinha é um projeto de grande escala e sofisticado que concilia a 
excelência da construção a um cuidado planeamento urbanístico.

Com uma localização privilegiada com vista para o Douro e beneficiando de  
excelentes acessibilidades, o Santa Marinha integra um potencial construtivo 
de 137.500m2 acima do solo destinados a habitação, serviços e a comércio. 
Um projeto integrado desenvolvido com uma abordagem holística, que 
consolida a região pela diversidade de oferta e atratividade para vários 
segmentos da população.

Subject to strict quality standards, the Santa Marinha development is 
a large-scale and sophisticated project that reconciles excellence in 
construction with careful urban planning.

On a prime location with a view over the Douro and benefiting from excellent 
accessibility, Santa Marinha incorporates a potential above ground 
construction area of 137,500m2, 60% of which is destined for residential 
use, 30% for services and 10% for commerce. An integrated project that 
has been  holistically developed and consolidates the region with a diversity 
in the supply that is attractive to several sectors of the population.

SANTA MARINHA
O CHARME IRRESISTÍVEL DO DOURO
SANTA MARINHA
THE DOURO’S IRRESISTABLE CHARM

Mosteiro da Serra do Pilar ∙ Serra do Pillar Monastery

Caves do Vinho do Porto ∙ Port Wine cellars 

Zona ribeirinha ∙ Riverfront

Cais de Gaia ∙ Gaia quayside

Ponte Luís I ∙ Luís I bridge
Torre dos Clérigos ∙ Clérigos Tower

Sé ∙ Sé (Cathedral)
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SANTA MARINHA DESIGN DISTRICT

›  Projeto de grande escala inserido na Área 
Metropolitana do Porto
Large-scale project within the Porto Metropolitan Area

›  Espaço de habitação, comércio e serviços
Space for housing, commerce and services

›  Lotes com elevado potencial construtivo
Plots with high construction potential

›  Frações com tipologias desde T1 a T4 Duplex
Apartments ranging from one-bedroom flats to 
four-bedroom duplexes

›  Promovido por um dos maiores grupos portugueses
Teixeira Duarte
Promoted by Teixeira Duarte, one of Portugal’s leading groups

›  Excelentes Acessibilidades
Excellent access

›  Mais de 98% dos espaços edificados encontram-se 
comercializados
More than 98% of the built spaces have been sold

›  Vistas privilegiadas sobre o Douro
Exceptional views over the Douro

›  Proximidade a 15km de praias
Close to 15km of beaches

Vista do Douro a partir do Santa Marinha ∙ Douro views from Santa Marinha
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GAIA 15KM PRAIA
GAIA BEACH 15KM

VIANA DO CASTELO

PONTE DO INFANTE 
INFANTE BRIDGE

METRO
METRO 

ESTAÇÃO DEVESAS 
DEVESAS TRAIN
STATION

PONTE DO FREIXO 
FREIXO BRIDGE

PONTE LUÍS I 
LUÍS I BRIDGEPONTE DA ARRÁBIDA 

ARRÁBIDA BRIDGE

MARINA DO DOURO 
DOURO MARINA

HOSPITAL ARRÁBIDA 
ARRÁBIDA HOSPITAL

ARRÁBIDA
SHOPPING

GAIA
SHOPPING

AEROPORTO
AIRPORT

RIO
DOURO 
DOURO

BRAGA

A41

A3

LISBOA
LISBON

A1

A4

VCI

A28

A29

ARRÁBIDA /BOAVISTA / 
ARRÁBIDA SHOPPING

CAIS DE GAIA / PTE LUÍS I / CAVES
GAIA QUAYSIDE / LUÍS I BRIDGE 

NÓ DO FOJO / PRAIAS
FOJO / BEACHES JUNCTION

LIGAÇÃO NÓ DA ARRÁBIDA / AFURADA / 
MARGINAL
ARRÁBIDA / AFURADA / WATERFRONT MOTORWAY JUNCTION

CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO 
DA BAIXA DO PORTO
PORTO HISTORIC CITY CENTRE CIRCULAR

FREIXO / CORTE INGLÊS / AV. REPÚBLICA / GAIA SHOPPING
FREIXO / CORTE INGLÊS / AV. REPÚBLICA / GAIA SHOPPING

VL8
ROTUNDA

EGDAR CARDOSO
VL8 EDGAR 
CARDOSO 

ROUNDABOUT

EL CORTE 
INGLÊS

BOAVISTA

NO CENTRO DE TUDO
IN THE CENTRE OF EVERYTHING

Com excelentes acessibilidades, perto das principais vias rodoviárias da Área 
Metropolitana do Porto e com uma das principais estações ferroviárias da 
Linha do Norte no perímetro do empreendimento, o Santa Marinha beneficia 
da localização certa.

With excellent connections, close to the Porto Metropolitan Area’s 
main roads and with the main Northern railway stations bordering the 
development, Santa Marinha is in the right location.

PROXIMIDADES ∙ NEARBY

3m Arrábida Shopping

3m Gaia Shopping

3m El Corte Inglês

3m Hospital . Hospital

5m Cais de Gaia . Gaia Quayside

5m Marina do Douro . Douro Marina

5m Caves do Vinho do Porto
Port wine cellars

5m Baixa do Porto . 
Porto historic city centre

7m Praia . Beach

15m Aeroporto Internacional
International airport

No empreendimento
Within the development

Virgin Active Health Club

Perímetro do  empreendimento
Outskirts of the development

Estação Ferroviária
Railway Station

2m Metro de Superfície
Overground Metro
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SANTA MARINHA
DESIGN DISTRICT

POR CONSTRUIR
TO BE CONSTRUCTED

CONSTRUÍDO
CONSTRUCTED

V8 E V6

V10

V14

V20

V18

TO
W

ER
 P

LA
ZA

 I

VIRGIN ACTIVE HEALTH CLUB

V1

V5

V2

V3

V16

V4

V30

AF_BR_SantaMarinha_ING.indd   14 19/02/16   12:38



página | page 015.
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Designação
Designation

Área do lote
Plot Area

Área de construção acima do solo
Above Ground Construction Area

V1 2.351 m2 | sqm 16.746 m2 | sqm

V2 2.608 m2 | sqm 9.782 m2 | sqm

V3 3.076 m2 | sqm 13.429 m2 | sqm

V5 1.931 m2 | sqm 8.644 m2 | sqm

V6 1.297 m2 | sqm 7.144 m2 | sqm

V8 1.252 m2 | sqm 6.375 m2 | sqm

V16 1.711 m2 | sqm 8.462 m2 | sqm

V18 2.091 m2 | sqm 12.257 m2 | sqm

V20 2.438 m2 | sqm 13.824 m2 | sqm

V30 896 m2 | sqm 3.870 m2 | sqm

INFORMAÇÃO SOBRE LOTES A EDIFICAR
INFORMATION ABOUT THE PLOTS TO BE CONSTRUCTED
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UM EMPREENDIMENTO COMPLETO
A COMPLETE DEVELOPMENT

Com cerca de 37.000m2 de área de construção acima do  
solo já edificada, distribuídos por edifícios de escritórios, 
habitação e um health club, e criadas as respetivas e 
necessárias infraestruturas, o Santa Marinha é já considerado 
um local de referência para famílias e empresas.

With around 37,000m2 already built above ground distributed into 
offices, houses and a health club, complete with the necessary 
infrastructures, Santa Marinha is already considered to be a place of 
choice for families and businesses.
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Com 11.700m2 de construção acima do solo, o edifício de escritórios Tower  
Plaza tem atualmente mais de 50 empresas instaladas e dispõe de serviços 
de apoio que vão desde clínicas médicas, instituições financeiras, escritório 
de advogados e contabilidade e gabinetes de arquitetura.

With 11,700m2 already built above groung, the Tower Plaza office block is 
already occupied by more than 50 companies and offers such services as 
medical clinics, financial institutes, lawyers, accountants and architects.

ESPAÇOS PARA TRABALHAR
SPACES TO WORK
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Os edifícios de habitação já construídos, designados por V10 e V14  
incorporam 120 apartamentos com tipologias de T1 a T4 duplex estando 
100% das frações comercializadas.

Apartamentos pensados até ao mais pequeno detalhe e que se evidenciam 
pelas áreas  generosas, luminosidade e qualidade dos acabamentos.

Os pisos térreos destes edifícios disponibilizam espaços comerciais 
que, para além da sua importância na atividade económica e emprego,  
desempenham também uma importante função social como facilitadores 
do dia-a-dia dos utilizadores do empreendimento.

The residential buildings that have already been constructed, V10 and 
V14, have 120 apartments ranging in size from one-bedroom flats to 
four-bedroom duplexes, with 100% of the apartments sold.

Designed right down to the smallest detail the apartments are spacious, 
full of light and finished with a high quality.

The ground floors of these buildings have commercial spaces that, as 
well as providing important economic activities and employments, play
an important social role as facilitators on the daily lives of the 
development users.

ESPAÇOS PARA VIVER
SPACES FOR LIVING

SERVIÇOS NO EMPREENDIMENTO 
SERVICES WITHIN THE DEVELOPMENT

Farmácia Nova Gaia
Nova Gaia pharmacy

Lavandaria Linsec
Linsec laundry

Dentista Nova Gaia Clinic
Nova Gaia dental clinic

Pastelaria Broa & Broinhas
Broa & Broinhas cake shop 

Loja de Desporto “CrossPortFit”
“CrossPortFit” sport’s shop

Cabeleireiro e Estética Espaço CC
Espaço CC beauty and hairdressing salon

Parafarmácia Hospifarma
Hospifarma pharmacy
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Integrado no Santa Marinha, junto ao Tower Plaza, encontra-se uma 
unidade da prestigiada cadeia de Health Clubs “Virgin Active”. Aqui, estão 
disponíveis 4.000m2 de instalações com a tecnologia mais avançada, 
uma ampla sala de fitness, duas piscinas repletas de luz natural, um Spa 
completo, 3 salas para aulas de grupo, uma terceira sala especial para 
Spin com mais de 50 bicicletas de última geração, uma zona dedicada 
aos mais pequenos, Club-V, Zona Lounge, Virgin Active Café, computadores 
com internet de alta velocidade, Wi-Fi e estacionamento gratuito.

Integrated in Santa Marinha, next to the Tower Plaza, there is a branch 
of the prestigious “Virgin Active” health clubs. Here are 4,000m2 of 
facilities with the most advanced technology, a large fitness suite, two 
swimming pools with natural light, a complete spa, three group class 
rooms, a third special room for spinning classes with more than 50 of 
the newest generation exercise bikes,  a dedicated zone for children, 
Club V, a Lounge Zone, Virgin Active Café, computers with high-speed 
internet, free Wi-Fi and free parking.

ESPAÇOS PARA LAZER
LEISURE SPACES

VIRGIN ACTIVE HEALTH CLUB

+ de 3.000 associados
+ More than 3,000 associates

4.000m2 de instalações
4,000m2 of installations

300 lugares de estacionamento 
300 parking spaces 

Virgin Active Café

Wi-Fi gratuito 
Free Wi-Fi
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UM GRUPO COM MAIS DE 90 ANOS DE EXPERIÊNCIA
A GROUP WITH MORE THAN 90 YEARS OF EXPERIENCE

Sede Teixeira Duarte, Portugal ∙ Teixeira Duarte Head Office, Portugal
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Tendo iniciado a sua atividade em 1921, a Teixeira Duarte é reconhecida como um 
dos mais importantes grupos económicos portugueses. Destacando-se pelos seus 
critérios de seriedade, responsabilidade e competência, rege-se por princípios que, 
desde a fundação, têm estado sempre presentes.

A Teixeira Duarte está hoje estabelecida em 16 países onde conta com a colaboração de 
mais de 13.500 trabalhadores. Atua em diferentes setores, tais como a Construção, 
Concessões e Serviços, Imobiliária, Hotelaria, Distribuição, Energia e Automóvel.
 

Formed in 1921, Teixeira Duarte is recognised as one of Portugal’s most important business groups. 
Renowned for its values of seriousness, responsibility and competence, it is governed by principles that 
have been present since the company’s foundation.

Teixeira Duarte is today a Corporate Group operating in 16 countries employing more than 13,500 people. 
It operates in different sectors such as Construction, Concessions and Services, Real Estate, Hotel Services, 
Distribution, Energy and Automobile.
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O setor Imobiliário surgiu como um desenvolvimento  
natural da atividade da Teixeira Duarte no setor da construção 
e atualmente incorpora um vasto conjunto de empresas 
nos seus principais mercados de atuação, Portugal, Angola, 
Brasil, Espanha e Moçambique.

Através de uma política consistente de aquisição de 
terrenos nos mercados onde desenvolve a sua atividade, 
a Teixeira Duarte é responsável pelo desenvolvimento de 
empreendimentos destinados aos mais variados usos, 
com particular destaque para a Habitação, Escritórios e 
Logística. Independentemente do seu uso ou localização, 
promove os seus projetos guiando-se por critérios  
racionais e inovadores, para atingir um posicionamento 
de destacada qualidade.

The real estate sector has emerged as a natural development in Teixeira 
Duarte’s construction sector, and currently incorporates a large number 
of companies in its main markets of Portugal, Angola, Brazil, Spain and 
Mozambique.

Through a consistent policy of acquiring land in markets in which it 
operates, Teixeira Duarte is responsible for developments destined 
for a number of different uses, but especially for Housing, Offices and 
Logistics. Independently of their use or location, it promotes its projects 
according to rational and innovative criteria in order to obtain a position 
of outstanding quality.

CERCA DE 2.000.000m2 EM DESENVOLVIMENTO
ABOUT 2,000,000m2 UNDER DEVELOPMENT

Sede Teixeira Duarte, Portugal ∙ Teixeira Duarte Head Office, Portugal
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Verdi, Brasil ∙ Verdi, Brazil

Milénio Lisboa ∙ Milénio, Lisbon

Coqueiros, Angola ∙ Coqueiros, Angola

Quinta de Cravel, Porto ∙ Quinta de Cravel, Porto

Forum Oeiras ∙ Forum Oeiras

Julius Nyerere 130, Mozambique ∙ Julius Nyerere 130, Mozambique

Belas Artes, Lisboa ∙ Belas Artes, Lisbon

Family Santana, Brasil ∙ Family Santana, Brazil

Mais de 150 projetos concluídos em três continentes, e que 
representam cerca de 1.000.000m² de área de construção 
dedicada aos mais variados usos.

More than 150 projects completed in three continents, accounting for 
approximately 1,000,000m2 of construction area dedicated to the most 
varied use.

+ 150 PROJETOS CONCLUÍDOS ∙ PROJECTS COMPLETED

3 CONTINENTES ∙ CONTINENTS

1.000.000m2  AREA DE PROJETOS CONCLUÍDOS
1,000,000m2  AREA OF CONCLUDED PROJECTS
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CONTACTOS/CONTACTS:

Sede Oeiras                        
Lagoas Park, Edifício 2          
2740-265 Porto Salvo            
PORTUGAL                              
                                                                                                                          
Tel.:(+351) 217 912 344 

A informação apresentada neste documento é meramente informativa e não tem caráter contratual.
The information presented in this document is not of a contractual nature, but merely informative.

www.teixeiraduarte.pt | www.tdimobiliaria.pt | www.santa-marinha.com

Escritórios Porto
Edifício Tower Plaza
Rotunda Engº Edgar Cardoso,23, Piso 8, 
4400-676 Vila Nova de Gaia                                                                                       

Tel.:(+351) 226 166 180
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