
Detached villa with plot starting at
472m2 is part of the unique
project CO Cerro Mouro. Project,
composed of 9 detached villas, is
located in the village of Barão de
São João. Villa distributed over 2
floors, 4 bedrooms, 2 bathrooms.

Refª V817LG   Preço/Pricepartir de/ start in: € 628.000,00

Moradia isolada com lote a partir
de 472m2 faz parte do projeto
único CO Cerro Mouro. Projeto,
composto por 9 moradias isoladas,
está localizado na aldeia de Barão
de São João. Moradia distribuída
por 2 andares, 4 quartos, 2 casas
de banho.

Barão S. João
Detached Villa

Em CONSTRUÇÃO - Moradia ecológica com 2 pisos, 4 quartos, 2 casa 
de banho, painéis solares, lago natural para nadar e hortas comuns
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Habitation area: 185m²
Land área start in: 472m²

ECOLOGICAL VILLA under construction, 2
floors, with 4 bedrooms, 2 bathrooms, natural
pool. Sustainability has been implemented in
all aspects in these villas.
Turnkey project includes:
- Solar energy for electricity, water heating

and domestic heating (underfloor
heating).

- Air conditioning by heat pump for heating
and cooling

- Reuse of rainwater- Reuse of waste water
for irrigation.

Sustainable construction (walls, foundations,
double glazing)
- Solar installation
- Finishing with natural materials
- Community food forest, vegetable

gardens, and composting
- A natural swimming pool for common

use.

The villas have 4 bedrooms with built-in
closets, 2 bathrooms and a living room with
an open kitchen fully equipped with AEG
appliances and sliding doors to the terrace
and garden.
1 large storage room, a technical room /
laundry room and a spacious terrace on the
second floor, accessible from the master
bedroom.
The garden faces southwest and overlooks the
food forest and the natural pool, there is
parking on site.

Year of construction 2023.

Área de habitação: 185m²
A+  Área terreno partir de: 472m²

MORADIA ECOLÓGICA de 2 pisos, em
construção, com 4 quartos, 2 casas de
banho, piscina natural.
A Sustentabilidade tem sido implementado
em todos os aspetos nestas vilas.
Projecto chave na mão inclui:
- Energia solar para eletricidade,
aquecimento de água e aquecimento
doméstico (aquecimento por chão radiante)
- Ar condicionado por meio de bomba de
calor para aquecimento e arrefecimento
- Reutilização da água da chuva
- Reutilização de águas residuais para
irrigação
- Construção sustentável (paredes,

fundações, vidros duplos)
- Instalação solar
- Acabamento com materiais naturais
- Floresta alimentar comunitária, hortas e
compostagem
- Uma piscina natural para uso comum.

As moradias tem 4 quartos com roupeiros
embutidos, 2 casas de banho e uma sala de
estar com cozinha aberta totalmente
equipada com electrodomésticos AEG e
portas de correr para o terraço e jardim.
1 arrecadação ampla, uma sala
técnica/lavandaria e um espaçoso terraço
no primeiro andar, acessível a partir do
quarto principal.
O jardim está virado a sudoeste e tem vista
para a floresta alimentar e para a piscina
natural, há estacionamento no local.

Ano de construção 2023.
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