ATRIUM LIBERDADE
LAGOA _ ALGARVE
HOUSING CONCEPTS

ATRIUM LIBERDADE, ecológico e urbano

ATRIUM LIBERDADE, ecological and urban.

O edifício que vem potenciar um estilo de vida orgânico, contemporâneo
e mediterrâneo, no centro histórico da cidade de Lagoa.

The building that fosters an organic, contemporary and
mediterranean lifestyle in the historic centre of Lagoa.

O Edifício está localizado numa zona privilegiada, à entrada do centro da cidade de Lagoa,
com fácil acesso à estrada N125, a poucos minutos de carro da autoestrada e próximo a
bancos, restaurantes, escolas e serviços públicos.

The building is located in a privileged area, at the entrance of Lagoa city centre, with easy
access to the N125 road, a few minutes drive from the motorway and close to banks,
restaurants, schools and public services.

É um projecto completamente urbano, localizado no coração do centro histórico de Lagoa.
A abordagem escolhida pelo Studio Arte baseia-se na criação de um conceito de habitação
inovador e ecológico, que possa contribuir para renovar a paisagem urbana e o horizonte da
cidade, funcionando como uma inspiração e referência para os atuais e futuros
desenvolvimentos urbanos.

It is a completely urban project, located in the heart of the historical centre of Lagoa. The
approach chosen by Studio Arte is based on the creation of an innovative and green housing
concept that can contribute to renew the urban landscape and the city skyline, acting as an
inspiration and reference for current and future urban developments.

Os espaços estão projectados e desenvolvidos em função de aspectos orgânicos, tais como
a luz natural. Este conceito permitirá criar fachadas dinâmicas (persianas móveis e rolantes
possivelmente combinadas com elementos verdes), como se de um organismo vivo se
tratasse, em constante metamorfose, com vida e identidade próprias. Predominará a luz, e o
contacto com a vida ao ar livre.

The spaces are designed and developed according to organic aspects, such as natural light. This
concept will make it possible to create dynamic façades (moving and rolling shutters, possibly
combined with green elements), as if it were a living organism in constant metamorphosis with its
own life and identity. Light will predominate, and contact with outdoor life.

O edifício incorporará uma gama de cerca de 33 frações individuais (apartamentos),
combinadas em diferentes tipologias mistas, incluindo soluções de estacionamento
subterrâneo.

The building will incorporate a range of about 33 individual fractions (apartments), combined in
different mixed typologies, including underground parking solutions.

Apesar de criar unidades de vida individuais (propriedade horizontal), a abordagem passa
fundamentalmente por favorecer um novo estilo de vida e as relações de vizinhança,
adicionando recursos partilhados como um pátio comum, linhas de circulação visualmente
abertas e funcionais, terraços, coberturas verdes partilhadas, secções de agricultura urbana,
grandes terraços com zonas sombreadas (pérgolas leves), etc. O pátio interno do contará
com áreas de deck, jardins, recursos hídricos e elementos lúdicos para crianças, promovendo
assim a interacção.

While creating individual living units (horizontal ownership), the approach is fundamentally to
foster a new lifestyle and neighbourhood relations by adding shared resources such as a
common courtyard, visually open and functional circulation lines, terraces, shared green roofs. ,
sections of urban agriculture, large terraces with shaded areas (light pergolas), etc. The inner
courtyard will feature deck areas, gardens, water features and children's play elements, thus
promoting interaction.

No que diz respeito ao conceito de estacionamento comum, seguindo os princípios
económicos e de eficiência de construção, criar-se-á uma plataforma de estacionamento de
nível único, cercada por uma pele filtrada, que permite ventilação natural e condições de
iluminação solar.

With regard to the concept of common parking, following the economic and efficiency principles
of construction, a single level parking platform will be created, surrounded by filtered skin,
allowing natural ventilation and sun light conditions.

Ecological and urban
The building that fosters an organic,
contemporary and mediterranean
lifestyle in the historic centre of Lagoa.

Ecológico e urbano
O edifício que vem potenciar um estilo de vida
orgânico, contemporâneo e mediterrâneo,
no centro histórico da cidade de Lagoa.

MAIN FEATURES:
• 4 FLOORS WITH 33 APARTMENTS;
• TYPOLOGY T1 - T1+1 - T2 - T3;
• PARKING SPACES;
•STORAGE ROOMS;
•Construction featuring high standard materials;

PPRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• 4 PISOS COM 33 APARTAMENTOS;
• TIPOLOGIAS T1 - T1+1 - T2 - T3;
• ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO ;
• ARRECADAÇÕES;
• Construção com materiais de alta qualidade;

AT R I UM L I B E R D A D E
LAGOA-ALGARVE
The building is located in a privileged location, right in the entrance of Lagoa city centre with easy access to the N125 road, few minutes driving from
the highway and just close to, banks, restaurants, schools and public services.

Five minutes drive to beach
In the centre of the Algarve, is the picturesque village of Carvoeiro. With beaches, nature reserves, golf courses, castles and fortresses on its’ doorstep,
Carvoeiro is an all year round destination.

ALGARVE
Enjoying more than 300 days of perfect sunshine, with a superb coastline and some of the best beaches, the Algarve benefits from warm summers
while the winters are short and mild.

LAGOA-ALGARVE
O Edifício está localizado em uma zona privilegiada, bem na entrada do centro da cidade de Lagoa, com fácil acesso à estrada N125, a poucos minutos
de carro da autoestrada e próximo a bancos, restaurantes, escolas e serviços públicos.

A cinco minutos da Praia
No centro do Algarve, fica a pitoresca Vila de Carvoeiro. Com praias, reservas naturais, campos de golfe, castelos e fortalezas à sua porta, a Praia de
Carvoeiro é um destino para todo o ano.

O Algarve
Desfrutando de mais de 300 dias de sol por ano, com uma soberba costa e algumas das melhores praias, o Algarve beneficia de verões quentes
enquanto os invernos são curtos e amenos.

Lagoa

LAGOA

GPS: 37.1339827,-8.4536276,21
Atrium Liberdade
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