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A laje do pavimento 0 está concluída e os 
passeios pedonais já foram feitos no 
prédio B e os bolsões já estão prontos 
para receberem a relva sintética, que será 
aplicadas na fase de acabamento final.

APROVEITAR O 
AR LIVRE





VISTA COM MOLDURA
As caixilharias do bloco 6 já foram instaladas e 
avançam nos blocos 5 e 4, emoldurando a deslumbrante 
vista para o rio e para a serra.







Aplicação do pavimento das salas e 
quartos está a avançar rapidamente.

PASSO-A-PASSO.







VIVER E CONVIVER
As salas ganharam mais amplitude após a pintura e 
aplicação dos pisos. Muito espaço para jantares entre 
amigos e famílias.



IMERGIR E RELAXAR
Além do revestimento cerâmico no piso e paredes, as 
banheiras e polibans dos blocos 6 e 5 já encontram-
se instalados e agora avançamos para o bloco 4.





DE COZINHA EM COZINHA
Cada cozinha é única e aos poucos cada uma está sendo 
concluída com todo o detalhe e atenção que os futuros 
moradores merecem



A ALMA DA CASA
As cozinhas dos blocos 6 e 5 já possuem piso, revestimento 
de parede, pintura e teto em gesso. Estão prontas para 
receber o mobiliário, os equipamentos e os seus moradores 
que poderão fazer deliciosas receitas inspiradas em seu 
novo lar. No bloco 4 a instalação está a avançar.



Os elevadores já estão a ser instalados. Além de muito 
seguros, estes equipamentos contam com tecnologia 
que reduz o ruído e gera mais eficiência energética.

UP!



EM MOVIMENTO
Os elevadores do Vila Viva não possuem a tradicional 
"casa de máquinas", mas sim uma plataforma modular 
com componentes de avançada tecnologia e elevada 
qualidade que proporcionam um desempenho mais 
suave, silencioso e fiável. Além de um design simples e 
elegante, harmonizando-se com todo o empreendimento.









ESTRUTURA DAS 
PENTHOUSES
As estruturas em aços leves das 
Penthouses já encontram-se em 
finalização e em breve avançarão 
para as paredes e tetos.



PROMOÇÃO

CONSTRUÇÃO


