Elegance
and
peacefulness

Portugal Inovador

Impelled by curiosity, the owners
of First Class Properties started
to work in an area that, until then,
was unexplored and, eventually,
contacted the architect Vasco
Vieira in order to design the
bold project - Fonte Algarve
Residences.
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Movidos pela curiosidade, os
proprietários da First Class
Properties começaram por
trabalhar numa área que,
até à época, se encontrava
inexplorada e, eventualmente,
contactaram o arquiteto Vasco
Vieira para a conceção de um
projeto arrojado - o Fonte Algarve
Residences.

Naturally, in the future, there is the
Portugal Inovador
ambition of developing other luxury real
estate projects, because, in this way,
they will be able to disseminate even
better the characteristics of a destination
that, more than sun and sea, also offers
beauty, harmony and a peaceful environment that’s rather unique in the world.

An important supplier in the realization of Fonte
Algarve Residencies, Megabox began its activity
over ten years ago in the representation and
national distribution of several luxury brands of
world-wide prestige, specializing in fine solutions
for kitchens, bathrooms and closets.
Being found in its spaces of Lisbon (Campo
Grande) and Almancil, Megabox is available to
design in 3D any idea and to accompany each
client in a personalized manner. Its specialized
team ensures the total quality of the project so
that any concept can materialize in what is the
most important space of your life: your home.

espaço com um ambiente agradável.
Claro que, no futuro, existe a perspetiva de desenvolver outros empreendimentos imobiliários de luxo, pois dessa
forma poderão difundir ainda melhor as
características de um destino que, mais
do que sol e mar, oferece beleza, harmonia e um ambiente de tranquilidade
único no mundo.

Fornecedor de relevo na concretização da Fonte Algarve Residencies, a Megabox iniciou a sua
atividade há mais de dez anos na representação
e distribuição nacional de diversas marcas de
luxo e prestígio mundial, especializando-se em
soluções requintadas para cozinhas, salas de
banho e roupeiros.
Podendo ser encontrada nos seus espaços de
Lisboa (Campo Grande) e Almancil, a Megabox
está disponível para projetar em 3D qualquer
ideia e acompanhar cada cliente de forma
personalizada. A sua equipa especializada
assegura a qualidade total do projeto para que
qualquer ideia se possa materializar naquele
que é o espaço mais importante da sua vida:
a sua casa.
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Elegância e
tranquilidade

Antes de prosseguirmos, importa
referir que Vasco Vieira conquistou o
respeito de vários mestres da arquitetura e hoje é claramente uma referência
no Algarve. Ao pensar fora da caixa
e deparar-se com conceitos que na
maior parte das vezes contrariam os
estilos convencionais, o arquiteto faz
uma avaliação cuidada dos materiais/
equipamentos para que o conforto e a
elegância sejam a razão de existir de
qualquer projeto.
Relativamente ao Fonte Algarve
Residences, Tony Hickey e José Mateus
informam-nos que o projeto foi lançado o
ano passado e deverá ser entregue em
modelo chave-na-mão em meados de
2020. Como se encontram nos arredores
da famosa Quinta do Lago e Vale do Lobo
Resorts, as 14 moradias geminadas,
desenhadas pelo arquiteto, desfrutarão
da proximidade de várias praias, restaurantes de elevado prestígio e campos de
golfe. Além desta localização privilegiada,
os nossos entrevistados fazem questão
de reforçar que o conceito de vida moderna está presente em todo o projeto e isso
pressupõe uma nova forma de interagir
com o espaço.
Cada compartimento dispõe de uma
boa luminosidade e, como a moradia está
dividida em três pisos, existe aqui uma
forte aliança entre os elementos estéticos
e funcionais. O uso de janelas em vidro
do chão aos tetos oferece um isolamento
solar e acústico fantástico, criando um

Before continuing, it should be mentioned that Vasco Vieira has won the
respect of a few architectural masters
and today he’s clearly a reference in
the Algarve. By thinking outside the box
and working with concepts that, in most
cases, are opposed to conventional
styles, the architect makes a careful
assessment of the materials/equipment,
so that comfort and elegance are the
reason behind any project.
Regarding the Fonte Algarve Residences, Tony Hickey and José Mateus
inform us that the project was launched
last year and should be delivered turnkey by the middle of 2020. As it stands
in the outskirts of the famous Quinta do
Lago and Vale do Lobo Resorts, the 14
linked villas designed by the architect will
enjoy the proximity to various beaches,
top quality restaurants and golf courses.
With this great location, our interviewees
emphasize that the concept of modern
life is present throughout the project and
this implies a new way of interacting with
the environment.
Each room benefits from impeccable
luminosity and, as the house is divided
into three floors, there is a strong alliance
between the aesthetic and functional
elements. The use of modern full length
Glass doors and windows from floor to
ceiling offer fantastic solar and acoustic isolation, creating a space that will
provide a perfectly pleasant ambient.

