
 

 

 

 

 

VISABEIRAHOUSE EM LISBOA 

DEPOIS DE VISEU, AVEIRO E FIGUEIRA DA FOZ, A EMPRESA COMERCIALIZA 

PROJETOS IMOBILIÁRIOS PREMIUM NA CAPITAL 

 

 

Viseu, 24 de novembro de 2021 – A Visabeirahouse, é uma sociedade de mediação imobiliária 

pertencente ao universo empresarial do Grupo Visabeira, dinamizando a sua atividade em Viseu, 

Lisboa, Figueira da Foz e Aveiro. 

Neste seu percurso, a Visabeirahouse foi responsável por uma boa parte do desenvolvimento 

imobiliário em algumas das novas zonas habitacionais de Viseu, o que muito contribuiu para o 

crescimento do número de residentes na cidade.  

A Visabeirahouse comercializa em Viseu os empreendimentos: Urbanização Quinta do Bosque 

junto ao Montebelo Viseu Congress Hotel, Apartamentos Quinta da Alagoa e Quinta da Alagoa 

II, localizados junto ao Palácio do Gelo Shopping; Apartamentos Villatrium e Moradias Vilabeira 

na entrada sul de Viseu e ainda no centro da cidade Apartamentos Forum Residence. 

Na Figueira Da Foz, um conjunto de apartamentos localizados no centro da cidade e em Aveiro, 

o Pátio Vera Cruz um condomínio privado com parque infantil, situado no centro da cidade, 

junto à estação de caminhos-de-ferro, são empreendimentos com o selo de garantia 

Visabeirahouse. Ainda na Região Centro a Visabeirahouse comercializa diferentes tipologias no 

empreendimento Montebelo Aguieira Lake Resort e Spa, situado na Barragem da Aguieira em 

Mortágua.  

Os empreendimentos apresentam, consoante a sua implementação, tipologias que vão desde o 

T1 ao T5, até moradias com piscina exclusiva. Integram, ainda, o portefólio imobiliário da 

Visabeirahouse diversas tipologias de espaços comerciais em diferentes localizações.  

Mais recentemente, a Visabeirahouse alargou a sua esfera de influência e atividade empresarial 

para Lisboa, onde está a dar sólidos passos, consolidando, desde já, uma posição de destaque 

na mediação imobiliária. Numa parceria com a AG Capital, a Visabeirahouse lançou o 

empreendimento Areeiro Select, uma obra que está a ser realizada pela Edivisa, empresa de 

construção também do universo Visabeira. 

Assinado pelo consagrado arquiteto Frederico Valsassina, este projeto da Visabeirahouse cria, 

em pleno coração de Lisboa, um condomínio privado de luxo. Entre as facilidades que oferece, 

destaque para a piscina, conjugando-se a tradição com a modernidade. 



A empreitada permite o renascer de um edifício clássico lisboeta, com tipologias T1, T2 e T3, 

além de espaços para comércio e serviços, bem como estacionamento ao nível da cave. 

O imóvel localiza-se na Praça do Areeiro, uma zona segura e em crescente valorização, com 

soluções de transportes públicos à porta, em particular Metro e autocarros, ficando a escassos 

minutos do aeroporto de Lisboa. 

 

 

Para mais informações p.f. contacte: 

Direção de Relações Públicas e Comunicação Institucional do Grupo Visabeira rp@grupovisabeira.com       

José Arimateia: 968 042 547; Fernando Correia: 967 025 132. 

 

 


