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Breathe
A new way
Of living

Prata Riverside Village 

Inspirado pelo rio, pela luz e pela beleza da cidade, Renzo Piano teve a sua 
visão para o próximo capítulo da vida de Lisboa: o Prata Riverside Village.
Um bairro premiado, uma comunidade única, que a cada dia ganha forma 
e se consagra como um dos ex-libris da nossa capital. 
Um lugar onde a arte, o design e a pura inspiração convidam a uma nova 
forma de viver Lisboa, que começa, todas as manhãs, logo dentro de sua casa.



Viver no WEST é escolher um edifício ímpar, eclético nas opções - que 
variam de T0 a T3 - mas consensual no conforto e qualidade dos seus 
apartamentos criados, sonhados, para as exigências da vida moderna. 

Uma vida prática e funcional, mas com gosto, arte e inspiração a cada 
detalhe. A começar, claro, pela sua casa, onde a arquitetura de Renzo 
Piano, com materiais e acabamentos premium deliciam o toque e o 
olhar, oferecendo-lhe áreas generosas, varandas espaçosas, a luz natural 
e as vistas que só Lisboa nos dá. 

Sempre com a maior sustentabilidade energética 
e um altíssimo nível de conforto acústico e térmico, para elevar o seu 
nível de bem-estar, todos os dias do ano. 

  

Arquitetura de Renzo Piano – o icónico Prémio Pritzker italiano;

Integrado num bairro ribeirinho com 120 lojas, mercado, ginásio e 
outros serviços;

Cozinhas Ernesto Meda em conceito aberto, com ou sem ilha, com 
equipamento completo SMEG; 

Acabamentos premium em toda a casa (Gessi, Florim, iGuzzini, entre 
outros);

Elevadores panorâmicos Schmitt + Sohn com vista para o jardim do 
comum do edifício;

Climatização quente e frio;

Estacionamento privativo c/ carregador para veículos plug-in;

Arrecadação.
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T0/T1/T2/T3
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Viver no Prata

Viver no Prata Riverside Village é optar por raros 
privilégios que vão fazer da sua vida uma nova vida, 
a poucos metros da frente de Tejo do novo Parque 
Ribeirinho Oriente. Um novo espaço da cidade, 
perfeito para passear, correr, pedalar ou apenas 
meditar ao som das águas do Tejo. 

É beber um café único na cidade. É ir ao Mercado 
P’la Arte como quem visita os vizinhos. É ter novos 
conceitos de lojas e restauração ao virar da esquina. 
E claro, é ter tudo isto a meros minutos da Baixa, do 
Aeroporto, do icónico Parque das Nações e do buzz 
criativo do Beato e Marvila.



Contacte-nos
Estamos 100% disponíveis para, de forma digital ou
presencial, lhe apresentar o Prata Riverside Village
e tudo o que faz dele o projeto de referência da
frente ribeirinha de Lisboa.   

Valuable
Investment
Capital

 

STAND DE VENDAS
Rua G à Rua Fernando Palha
Lote 8 . Loja 3 - Marvila . LISBOA

HORÁRIO
10h00 / 19h00
Segunda a Domingo

WHATSAPP
+351 910 331 000

SKYPE
@PRATARIVERSIDEVILLAGE

EMAIL  

INFO@PRATARIVERSIDEVILLAGE.COM

TELEFONE
+351 910 331 000

WEBSITE 
WWW.PRATARIVERSIDEVILLAGE.COM

EDIFÍCIO WEST

STAND DE VENDAS
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