


O que é presente para você? É um abraço?

É um passeio? É uma manhã de sol?

É uma festa animada? É um bom livro?

Presente é tudo aquilo que tem valor inestimável.

Combinamos as vantagens de
um dos pontos mais privilegiados

da Cidade, para voCê viver o
presente no melhor do Campo belo.
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Sente
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parque do ibirapuera Cam
B  lopoe

Fonte: Google Maps

• academia bio ritmo - 3 min

• shopping ibirapuera - 4 min

• av. eng. luís Carlos berrini - 5 min

• aeroporto de Congonhas  - 5 min

• morumbi shopping - 8 min

• ponte estaiada - 5 min

• parque do ibirapuera - 12 min

• Futura estação do monotrilho - 3 min

• av. dos bandeirantes - 4 min

Uma cena urbana completa, tranquila e muito 

bem localizada. O Quartier Campo Belo está 

no melhor quarteirão desse bairro para você 

viver com elegância e cercado de facilidades. 

Espaços perfeitos para a diversão e o bem-

estar de toda a família, com o privilégio de 

estar situado em um dos melhores endereços 

da cidade.
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CHÁCARA FLORA

ALtO dA BOA VIStA

AV. JUSC. kUBItSCHEk - PQ. dO POVO - VL. OLíMPIA

AV. dOS BANdEIRANtES  

SHOPPING IBIRAPUERA - MOEMA

AV. R. MARINHO - MONOtRILHO

padaria a trigueira bar memorial

Campo belo

restaurante othelo

Campo beloescola bilíngue aubrick

Colégio magno academia bio ritmo restaurante piraquara pizzaria leona



av. ibirapuera moemaav. dos bandeirantesponte estaiada

av. eng. luís
Carlos berrini

brooklin velho

Futura estação 
Água espraiada 

(monotrilho)

Futura estação 
Campo belo 

(metrô)
av. roberto marinho

Futura estação
vereador José diniz

(monotrilho) 

prolongamento da 
av. Chucri Zaidan

Quartier
Campo Belo
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Foto aérea da região

A teixeira duarte reservou um dos melhores 

quarteirões do Campo Belo para você viver os 

melhores dias da sua vida. Completo, tranquilo, 

com ruas amplas e arborizadas, o Campo Belo 

está localizado em um quadrilátero formado pelas 

avenidas washington Luís, Roberto Marinho, Santo 

Amaro e Bandeirantes, o que proporciona fácil 

acesso aos principais centros empresariais da cidade. 

Isso sem falar na comodidade de ter tudo por perto: 

escolas tradicionais, restaurantes renomados, bares 

charmosos e toda a infraestrutura de serviços que 

você precisa para viver bem.

entre morar próximo do
trabalho e viver em um bairro
tranquilo, Fique Com os dois.

eferênR

Futura estação 
brooklin paulista 

(monotrilho)
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Futura Estação
Chucri Zaidan

Sociedade
Hípica Paulista

Shopping
D&D
WTC

Shopping
Cidade
Jardim

Centro
Empresarial
Nações Unidas

Tower
Bridge

JK Iguatemi

Rede Globo

Futura Estação
Brooklin -

Campo Belo

Morumbi
Shopping

Prolongamento da
Av. Chucri Zaidan até
a Av. João Dias
(Túnel Av. Chucri Zaidan)

Shopping
Market Place

Futura Estação
Congonhas

Aeroporto
de Congonhas

Futura Estação
Ibirapuera

Prolongamento da
Av. Jorn. Roberto Marinho
até a Rod. Imigrantes

Estação
Morumbi

Estação
Berrini

M

Futura Estação
Campo Belo
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Futura Estação
Brooklin Paulista

(Monotrilho)

Futura Estação
Ver. José Diniz
(Monotrilho)

Futura Estação
Água Espraiada

(Monotrilho)
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Av. Roque Petroni Júnior
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Av. Pres. Juscelino Kubitschek

Av. dos Bandeirantes

Av. Pe. Antônio J. dos Santos

Av. Jorn. Roberto M
arinho

Av. Jorn. Roberto Marinho
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A Operação Urbana Água Espraiada vai transformar São Paulo. Partindo 

da Avenida Jornalista Roberto Marinho, seguindo pelo prolongamento 

da Avenida Chucri Zaidan e se estendendo até a Avenida João dias, o 

projeto fornecerá uma nova estrutura viária para um bairro de grandes 

empreendimentos. O projeto inclui um acesso a uma nova ponte, que 

alcançará a margem oposta do Rio Pinheiros nas proximidades do 

parque Burle Marx e conectará os bairros e os sistemas viários das 

duas margens. Além disso, o projeto induzirá o desenvolvimento da 

região, atraindo investimentos para novos usos e funções urbanas 

compatíveis com as exigências de adequação econômico-financeira, 

ambiental, social e cultural da cidade de São Paulo.

nasCe 
uma nova 

são paulo 
para voCê.

evita
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R

Projeto de prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho 

até a Rod. Imigrantes;

Projeto de prolongamento da Av. Chucri Zaidan;

Construção da linha 17 - Ouro do Metrô, que inicialmente 

interligará por Monotrilho o Aeroporto de Congonhas à 

Estação Morumbi;

Prolongamento da linha 5 - Lilás que ligará o Largo treze à 

Chácara klabin. Esta linha passará pela Linha Ouro na Estação 

Água Espraiada.

O mapa da Operação Urbana Água Espraiada se baseia em informações contidas no 
site da Prefeitura Municipal de São Paulo, sendo certo que os projetos nele indicados 
são passíveis de modificações pela Prefeitura, que independem da responsabilidade da 
Incorporadora.

Croqui de localização sem escala



bem-vindo aos melhores dias da sua vida.

Foto ilustrativa



projeto de arquitetura
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“o quartier é um projeto que 
valoriza sua implantação, possui 
uma linguagem mais sóbria, tendo 
como diferencial a multiplicidade 
de plantas e sua flexibilidade. 
o terraço gourmet integrado à 
Cozinha e ao living ampliado nos 
sugere um ambiente funcional, 
prático, moderno e imprescindível 
nos projetos atuais. a volumetria 
da Fachada e a diversidade de lazer 
fazem deste empreendimento um 
marco para sua localização.”

Wilson Marchi

a qualidade de vida agora tem um novo endereço.
em quase um quarteirão, o privilégio de uma torre úniCa 

Com estilo marCante, em um proJeto Com a assinatura 
dos mais renomados proFissionais do merCado.

nicoÚ

perspectiva artística da portaria

perspectiva artística da Fachada



perspectiva artística da Fachada

projeto de arquitetura
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“o quartier é um projeto que 
valoriza sua implantação, possui 
uma linguagem mais sóbria, tendo 
como diferencial a multiplicidade 
de plantas e sua flexibilidade. 
o terraço gourmet integrado à 
Cozinha e ao living ampliado nos 
sugere um ambiente funcional, 
prático, moderno e imprescindível 
nos projetos atuais. a volumetria 
da Fachada e a diversidade de lazer 
fazem deste empreendimento um 
marco para sua localização.”

Wilson Marchi

a qualidade de vida agora tem um novo endereço.
em quase um quarteirão, o privilégio de uma torre úniCa 

Com estilo marCante, em um proJeto Com a assinatura 
dos mais renomados proFissionais do merCado.

nicoÚ

perspectiva artística da portaria
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O projeto de decoração das áreas comuns é assinado 

por Patrícia Anastassiadis, conferindo elegância e 

sofisticação ao conjunto. O Hall Social, decorado 

com extremo requinte, oferece uma sensação de 

acolhimento para moradores e visitantes.

quando voCê aCha que JÁ viu 
tudo, ainda se surpreende.

u
XoL

projeto de decoração

perspectiva artística do hall social

*

“sofisticado e contemporâneo, o 
quartier Campo belo foi criado 
para inspirar estilo em cada traço 
e trazer sensação de bem-estar. 
utilizamos materiais nobres como 
a madeira, e toques de cobre e 
off-white, que conferem charme e 
imponência aos ambientes.”

patrícia anastassiadis



bem-estar que se traduZ em Charme e estilo.

Foto ilustrativa
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Mergulhe neste clima de encantamento. Seja para se exercitar 

ou simplesmente para relaxar, aqui você transforma cada 

momento em uma deliciosa experiência.

relaxe e sinta seus momentos
tomarem a Forma dos seus sonhos.
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perspectiva artística do piscina Coberta com raia de 25mperspectiva artística da piscina infantil

*



e
sp

o
rt

e
s

perspectiva artística da sala multiúso

perspectiva artística do Fitness

A praticidade é a melhor aliada 

da prática regular de exercícios 

para um estilo de vida muito 

mais saudável. O Fitness e a Sala 

Multiúso do Quartier Campo Belo 

oferecem toda a infraestrutura 

para que você cuide do corpo 

com saúde e qualidade na hora 

em que quiser, trazendo para sua 

vida muito mais bem-estar.

perFormanCe
na intensidade que
voCê esColher.Es

Res
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Imagine um lugar feito para que você reúna seus amigos. Agora imagine 

esse desejo se transformando em realidade. Versátil e descolado, o Play 

Lounge é perfeito para a garotada experimentar momentos de puro 

entretenimento.

o ponto de enContro preFerido da turma.

perspectiva artística do play lounge

*
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perspectiva artística da brinquedotecaperspectiva artística do playground

D A infância é um período de descobertas, conquistas, e, claro, 

muito movimento. O Quartier Campo Belo traz espaços 

especialmente planejados para que as crianças brinquem 

sem parar.

nada melhor do que Correr
livremente e soltar a imaginação.iveRãoS

Foto ilustrativa

*



d
iv

e
rs

ã
o

perspectiva artística da quadra recreativa

Esportes, amigos e movimento, uma combinação 

perfeita. Na Quadra Recreativa do Quartier Campo Belo 

a diversão ganha de goleada da monotonia. Já no Pet 

Place, o seu animal de estimação tem todo espaço para 

se exercitar.

seus dias repletos de diversão.

perspectiva artística do pet place

*



um brinde às grandes Conquistas da sua vida.

Foto ilustrativa
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Privilégio é possuir um terraço 

Gastronômico com Churrasqueira e 

Forno para Pizza para receber com 

elegância os amigos e a família. O Pé-

direito duplo deste terraço confere 

ainda mais sofisticação ao espaço.

estilo e bom gosto
à altura.

Ft sas
e

perspectiva artística do terraço gastronômico com Churrasqueira, Forno de pizza e pé-direito duplo

*



Os ambientes de festas integrados são ideais 

para que suas reuniões e eventos se transformem 

em verdadeiros acontecimentos.

bom gosto de sobra para
Celebrar o melhor da vida.
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perspectiva artística do salão de Festas infantilperspectiva artística do salão de Festas adulto

*
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Presentes em cada detalhe, o luxo e a 

harmonia fazem parte da composição do 

Garden Lounge, um ambiente relaxante e 

decorado com extrema elegância.

sentir-se bem é reFlexo
do seu estilo.

B  mEstar

perspectiva artística do garden lounge

-

*



a qualidade de vida agora tem novo endereço: o seu.

Foto ilustrativa
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projeto de paisagismo

ilustração artística da implantação

 1 . Acesso de Pedestres Social com Pulmão de Segurança 

2. Acesso de Pedestres Serviço com Pulmão de Segurança 

3. Portaria

4. Acesso de Veículos com Pulmão de Segurança 

5. Hall Social de Entrada com Pé-direito duplo 

6. Hall Social

7. terraço Gastronômico com Churrasqueira, 

 Forno de Pizza e Pé-direito duplo 

8. Salão de Festas Adulto

9. Apoio Salão de Festas Adulto

10. Salão de Festas Infantil

11. Apoio Salão de Festas Infantil 

12. Garden Lounge

13. Play Lounge 

14. Brinquedoteca

15. Playground

16. Quadra Recreativa

17. Praça Arquibancada Verde

18. Espaço Multiúso

19. Fitness

20. wC Feminino e Masculino

21. Vestiários Feminino e Masculino 

22. Sala de Massagem 

23. Sauna

24. ducha

25. Piscina Coberta com Raia de 25m 

26. Solarium 

27. deck Solarium

28. Piscina Infantil

29. Apartamento Zelador

30. Pet Place

salão de Festas inFantil, salão de Festas adulto e terraço gastronômiCo

interligados ou não de aCordo Com o evento planeJado,

3 ambientes versÁteis proJetados para reCeber bem seus Convidados. 

toda a exclusividade de um lazer cuidadosamente planejado para você garantir os melhores dias da sua vida.

&harmonia
Integração

“o paisagismo agrega valor ao empreendimento à medida em 
que integra os espaços internos e externos, ampliando suas 
possibilidades de configuração e uso de maneira equilibrada e 
harmoniosa, sempre respeitando as necessidades dos futuros 
moradores e estimulando a permanência e o desfrute dessas áreas.”

Neusa Nakata

*



momentos espeCiais devem ser Compartilhados Com quem se ama.

Foto ilustrativa
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Mais do que espaço, uma nova forma de pensar 

em arquitetura. Mais do que uma simples forma de 

morar, o conforto e a praticidade predominam em 

cada detalhe. Mais do que viver, a vida no Quartier 

Campo Belo é exclusiva, e merece ser compartilhada 

como você deseja.

sua vida, Com a exClusividade
que ela mereCe.

perspectiva artística do living ampliado - apto. 108m2
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perspectiva artística do terraço gourmet integrado ao living e à Cozinha - apto. 151m2

volventeEn

O espaçoso terraço Gourmet, integrado ao 

Living e à Cozinha, é mais do que um simples 

ambiente para apreciar a vista e tem tudo 

para se tornar o lugar preferido da família e 

dos amigos.

um lugar para voCê 
perder a noção do tempo.



perspectiva artística da suíte master com Closet - apto. 151m2

No Quartier Campo Belo, a 

generosidade da Suíte Master 

com Closet é perfeita para 

compartilhar momentos únicos 

com pessoas especiais.

toda a privaCidade
que voCê mereCe.
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108m2

apartamento tipo

apartamento tipo - 3 dorms. (1 suíte)
2 vagas determinadas e depósito privativo

(**) os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba 
e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo.

1

43

2

rua volta redonda

108m2

apartamento ampliado

ampla e reservada 
Área de serviço

espaço para rouparia 
ou home office

infraestrutura para ar-condicionado tipo split
no living e suíte master (opcional**)

infraestrutura para automação
no living e suíte master (opcional**)

guarda-corpo 
do terraço em vidro

Janelas dos 
dormitórios com 
persianas de enrolar

espaçosa
suíte master
com Closet

infraestrutura para 
coifa na Cozinha

terraço gourmet integrado ao living e 
à Cozinha (churrasqueira opcional**)

Janelas dos 
dormitórios com 
persianas de enrolar

Janelas dos 
dormitórios com 
persianas de enrolar

ilustração artística da planta
tipo 108m2 - 3 dorms (1 suíte).
móveis, utensílios e objetos
de decoração não fazem parte
do memorial descritivo.
medidas de face a face das paredes,
que poderão sofrer alterações.

ampla e reservada 
Área de serviço

espaço para rouparia 
ou home office

infraestrutura para ar-condicionado tipo split
no living e suíte master (opcional**)

infraestrutura para automação
no living e suíte master (opcional**)

guarda-corpo 
do terraço em vidro

Janelas com persianas 
de enrolar

espaçosa
suíte master
com Closet

infraestrutura para 
coifa na Cozinha

terraço gourmet integrado ao living e 
à Cozinha (churrasqueira opcional**)

Janelas dos 
dormitórios com 
persianas de enrolar

living
ampliado

Janelas dos 
dormitórios com 
persianas de enrolar
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1

43

2

rua volta redonda

(**) os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba 
e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo.

apartamento opção - 2 suítes Com living ampliado
e CoZinha integrada

2 vagas determinadas e depósito privativo

ilustração artística da planta
108m2 - opção 2 suítes com
living ampliado e Cozinha integrada.
móveis, utensílios e objetos de
decoração não fazem parte do
memorial descritivo. medidas de
face a face das paredes,
que poderão sofrer alterações.
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infraestrutura para automação 
no living e suíte master
(opcional**)

guarda-corpo do terraço em vidro

depósito (opção Cozinha ampliada)
infraestrutura para ar-condicionado 
tipo split no living
e suíte master (opcional**)

espaçosa
suíte master
com Closet

Janelas dos dormitórios
com persianas de enrolar

infraestrutura para 
coifa na Cozinha

ampla e reservada 
Área de serviço

Janelas dos 
dormitórios com 

persianas de enrolar

Janelas dos 
dormitórios com 

persianas de enrolar

terraço gourmet 
integrado ao living 
e à Cozinha
(churrasqueira
opcional**)

Janelas dos dormitórios
com persianas de enrolar

ilustração artística da planta tipo 151m2 - 
4 dorms (2 suítes). móveis, utensílios e objetos de 
decoração não fazem parte do memorial descritivo. 
medidas de face a face das paredes, que poderão 
sofrer alterações.

1

43

2

rua volta redonda

(**) os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba 
e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo.

(**) os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba 
e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo.

151 m2 apartamento tipo - 4 dorms. (2 suítes)
2 ou 3 vagas determinadas e depósito privativo 151 m2 apartamento opção - 3 suítes Com living, CoZinha e suíte master ampliados

2 ou 3 vagas determinadas e depósito privativo

infraestrutura para automação 
no living e suíte master
(opcional**)

guarda-corpo do terraço em vidro
living
ampliado

Cozinha ampliada (opção depósito)
infraestrutura para ar-condicionado 
tipo split no living
e suíte master (opcional**)

Janela com
persiana de enrolar

espaçosa
suíte master
com Closet

suíte master ampliada

Janelas dos dormitórios
com persianas de enrolar

infraestrutura para 
coifa na Cozinha

ampla e reservada 
Área de serviço

Janelas dos 
dormitórios com 

persianas de enrolar

Janelas dos 
dormitórios com 

persianas de enrolar

terraço gourmet 
integrado ao living 
e à Cozinha
(churrasqueira
opcional**)

ilustração artística da planta 151m2 - opção 3 suítes 
com living, Cozinha e suíte master ampliados. móveis, 
utensílios e objetos de decoração não fazem parte do 
memorial descritivo. medidas de face a face das paredes, 
que poderão sofrer alterações.

1

43

2

rua volta redonda

apartamento tipo apartamento ampliado
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perspectiva artística do voo de pássaro da Cobertura duplex

A vida pode ser como você sempre imaginou 

e à altura das suas realizações. No Quartier 

Campo Belo as coberturas duplex de 207m2 

e 280m2 proporcionam a sensação única de 

se viver com o conforto e o espaço de uma 

casa, e toda a comodidade e segurança de um 

apartamento.

Bem-estar e elegância em perfeita harmonia, 

com a exclusividade de uma vista panorâmica 

de um bairro arborizado.

Pre 
tígioS



Fotos ilustrativas
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um proJeto que leva a assinatura dos mais renomados proFissionais.

Há 25 anos, nascia uma paixão: desenvolver e criar com um olhar no futuro projetos com soluções inovadoras 

e diferenciadas. A história da Marchi Arquitetura é baseada em valores como respeito e confiança, construídos 

através de relações que evoluem com o tempo e levam garantia aos clientes e parceiros.

Referência em projetos arquitetônicos, voltados para o mercado imobiliário brasileiro, projeta com pessoas e 

para pessoas, objetivando a melhoria na qualidade de vida dos usuários e agregando valor ao business do 

cliente. Atua na elaboração de projetos arquitetônicos Residenciais, Comerciais, Hoteleiros e de Interesse Social.

Com mais de 20 anos de experiência em projetos paisagísticos, a arquiteta Neusa Nakata atua hoje no mercado 

imobiliário com uma equipe de profissionais qualificados, sendo reconhecida por seus mais de 500 projetos. tem 

como objetivo maior a maximização dos benefícios que a arquitetura paisagística agrega a cada projeto. 

Há 20 anos no mercado, a Anastassiadis Arquitetos destaca-se por desenvolver projetos de arquitetura e 

design de interiores para as áreas comercial, corporativa, hoteleira e para empreendimentos imobiliários e de 

entretenimento. Sob a direção da arquiteta Patrícia Anastassiadis e de uma equipe de sócios, a empresa é 

composta por um time de mais de 60 profissionais, que desenvolvem projetos e formulam conceitos buscando 

unir a preocupação estética com as melhores soluções técnicas e funcionais para cada projeto. Com mais de 700 

projetos realizados e atuação no mercado nacional e internacional (Portugal, Espanha, EUA, Angola, São tomé 

e Príncipe e Chile), a Anastassiadis Arquitetos prioriza espaços nos quais a arquitetura e o design resultem em 

bem-estar, conforto e percepção de se sentir em um lugar único.

A willem Scheepmaker & Associados iniciou suas atividades em Maio de 1990, com uma experiência profissional 

de mais de 40 anos no ramo de Projetos, Consultoria, Perícia e Fiscalização de Sistemas de Ar-Condicionado, 

Ventilação e Exaustão Mecânica. A empresa objetiva atender ao cliente em suas premissas básicas: prazos 

adequados, fornecimento de informações precisas para compatibilização dos projetos e soluções baseadas no 

equilíbrio custo, tecnologia e viabilidade.

A Consultrix atua no mercado há 55 anos. É a empresa de maior volume de fundações projetadas e acompanhadas 

na América Latina, com mais de 10.000 obras em seu currículo. A empresa já elaborou projetos e acompanhou 

fundações de cerca de 9.500 obras que correspondem a mais de 50 milhões de metros quadrados, entre edifícios 

(comerciais, industriais e residenciais), pontes e viadutos, no Brasil e no exterior.

A Pasqua & Graziano Consultoria atua no mercado desde 1972, mantendo uma tradição de alto nível em projetos 

para a construção civil, oferecendo assistência baseada em alto padrão de qualidade, rapidez e eficiência. Entre 

seus clientes, figuram empresas que operam em todos os ramos de atividade, como Industrial, Residencial, 

Comercial, Hospitalar, Bancários e Órgãos Públicos.

A SPHE Engenharia atua desde 1989 na área de projetos de instalações hidráulicas e elétricas, de edifícios 

residenciais, comerciais e industriais, flats, hotéis e escolas. Sempre objetivando atender às necessidades dos 

clientes e às últimas inovações tecnológicas, a SPHE conta com uma equipe em constante atualização, com 

participação em cursos, congressos, seminários e feiras nacionais e internacionais.

(**) Os kits opcionais possuem valores adicionais, 
a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador.
Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba 
e torneira são opcionais e não estão inclusos no 
memorial descritivo.

Para a teixeira duarte, qualidade faz toda a diferença. Por isso, o Quartier Campo Belo é um 

empreendimento repleto de detalhes que vão tornar a sua vida muito mais prática, agradável e 

sofisticada. tudo pensado cuidadosamente para o bem-estar da sua família, sempre garantindo 

a certeza do melhor investimento: qualidade de vida.

diFerenCiais para voCê viver o presente intensamente.

iluminação ampliada

Caixilhos com persianas
de enrolar nos dormitórios, 
garantindo maior iluminação

automação

Infraestrutura no Living
e Suíte Master (opcional**)

aCessiBilidade

Nas áreas comuns,
acesso para pessoas
com mobilidade reduzida

ar-CondiCionado

Infraestrutura no Living e 
Suíte Master (opcional**)

made4u

Sistema exclusivo
de personalização

sistema de energia

Grupo gerador para atender 
parte das áreas comuns e 
elevador de serviço

estaCionamento
privativo

Vagas de garagem determinadas
e vinculadas às unidades

arte em reCeBer Bem

terraço Gourmet integrado 
ao Living e à Cozinha
(churrasqueira opcional**)

segurança

Projeto de segurança 
com Pulmão de Veículos 
e pedestres

organização e espaço

depósito privativo  
no subsolo

eConomia de energia

Captação de energia 
através de placas solares

medição individualizada

Infraestrutura para futura
instalação do sistema de
medição individual de água e gás

sofistiCação e elegânCia

Hall de entrada com
Pé-direito duplo. Fachada
nobre e imponente



Foto ilustrativa

Viva o presente no melhor
do Campo B elo.
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Cabo Verde

Brasil

Venezuela

teixeira duarte no mundo

Atuando desde 1921, a teixeira duarte é um dos maiores 

grupos empresariais de Portugal. Hoje marca presença em 

14 países, com volume de negócios no valor de 4 bilhões de 

reais por ano.

setores de atuação

Além de Incorporadora, a teixeira duarte atua nos mais diversos 

setores: Construção, Concessões e Serviços, Hotelaria, distribuição, 

Energia e Automóvel. Em 2006 chegou ao Brasil com um projeto: 

repetir aqui o êxito conseguido pelo mundo, de crescer com 

vontade e  sustentavelmente.

Energia - Terminal de gás
do Porto de Aveiro (Portugal)

Incorporação - Lagoas Park (Portugal)

Hotelaria - Hotel EVA (Portugal)Concessões e Serviços - Estrada BR060 - Brasília (Brasil)

Geotecnia e Fundações
Monotrilho Linha 17 - Ouro - São Paulo (Brasil)

Construção - Ponte Vasco da Gama (Portugal)

Automóvel 
Polo TDA (Angola)

Distribuição - MaxiPark (Angola)

a teixeira duarte tem cumprido a sua missão:
“fazer, contribuindo para a construção

de um mundo melhor.”

garantia de entrega teixeira duarte

A teixeira duarte consolidou-se no Brasil através da entrega 

dos primeiros empreendimentos imobiliários construídos no 

país, orgulhosa pela qualidade do resultado e pela pontualidade 

no cumprimento dos prazos. Até agora foram entregues 4 

empreendimentos totalizando mais de 700 unidades, são eles: 

Crystal Campo Belo, Verdi Alto de Pinheiros, Family Santana e 

Quartier Vila Mascote.

dando continuidade em sua história de sucesso no Brasil, 

a teixeira duarte possui mais de 20 empreendimentos em 

desenvolvimento, com lançamentos presentes em bairros 

valorizados de São Paulo como Casa Verde, Aclimação,  Chácara 

klabin, Mooca e Campo Belo, e em Jundiaí, no interior de  

São Paulo.

lançamentos de suCesso

Incorporação - Crystal 
Campo Belo (Brasil)

Incorporação e Construção 
Family Santana (Brasil)

Incorporação e Construção
Quartier Vila Mascote (Brasil)

Incorporação e Construção 
Verdi Alto de Pinheiros (Brasil)

São Tomé e Príncipe 

Namíbia

Angola

Argélia

Espanha
Portugal

Moçambique

Rússia

China

África do Sul

Marrocos

Retrato Paulista Don Klabin

Alta Vista Premium

MyPlace Braz Leme

Prestige Alta Vista

Verum Mooca



tdSP Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Breve Lançamento. A comercialização só poderá ocorrer após expedição do Alvará pela municipalidade e o Registro de Imóveis competente. Material preliminar sujeito a alterações. todas as imagens deste impresso são meramente 
ilustrativas, sujeitas a alterações. Os móveis e os utensílios são propostas de decoração, de dimensões comerciais, não sendo parte integrante da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. As áreas comuns do empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com 
o projeto de decoração e memorial descritivo. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12721.  As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas 
alterações na execução da obra. Os pontos exatos de vigas, pilares, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer 
pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. A vegetação entregue será composta de plantas bem formadas, conforme especificado no projeto executivo de paisagismo, sendo suas imagens 
a representação da fase adulta das espécies. (*) Conforme memorial descritivo. (**) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são 

opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4910 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CRECI: 5425 - J.  Não jogue este impresso em vias públicas. Impresso em Março/14.

Futura IntermediaçãoRealização

www.quartiercampobelo.com.br

r. repúbliCa do iraque, 855

(esq. Com r. volta redonda) - Campo belo


