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<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

Localizado em pleno centro histórico de Viseu, 
o Porta do Soar Residence é um condomínio 
de versatilidade única marcado pelo conforto, 
modernidade e funcionalidade dos espaços.
Construído sobre uma estrutura antiga, preserva 
as fachadas, volumetrias e alguns elementos 
da arquitectura tradicional do edificado antigo 
de Viseu. Com uma área útil de construção de 
5000m2 o Porta do Soar Residence é composto 
por três prédios interligados que oferecem 32 

Located right in the historic centre of Viseu, Porta do 

Soar Residence is a condominium of unique versatility, 

marked by the comfort, modernity and functionality  

of its spaces.

Built on a former building, it retains the façades, the area 

and some of the traditional architectural elements of old 

buildings in Viseu. With a built area of 5000m2, Porta do 

Soar Residence features three interconnected buildings 

housing 32 apartments – studios to three-bedroom 

Porta do Soar Residence
Viver na Zona Histórica
Surrounded by History

–, garages, four offices, three shops and also a 500m2 

restaurant with terrace.

Developed by Planivis – construction management 

consultancy for real estate developments with 17 years 

of experience –, Porta do Soar Residence stands out for 

the capitvating living concept it offers.

apartamentos – com tipologias que vão do T0 ao T3 
–, garagens, quatro escritórios, três lojas e ainda 
um restaurante de 500m2 com esplanada. 
Promovido pela Planivis – empresa de consultoria 
de gestão da construção de empreendimentos 
imobiliários com 17 anos de existência –, o Porta 
do Soar Residence diferencia-se pelo conceito de 
habitação cativante que desenvolve.
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Planivis – Gestão e Planeamento de Empreitadas
Rua D. Nuno Álvares Pereira, N°2 - 1° | 3510 - 095 Viseu
Tel. +351 232 425 042 | +351 232 432 700
planivis@planivis.pt | www.planivis.pt
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