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Living Porto
O Apelo da Natureza
The Appeal of Nature

Desenhado com o detalhe do traço, um reduto 
natural abraça o Living Porto. O jardim do 
condomínio fechado, promovido pela J. Camilo, 
é parte integrante da experiência global de 
habitação e reúne dezenas de espécies arbóreas, 
um lago e convidativos percursos pedestres. 
O apelo da natureza faz-se a cada instante 
já que todos os apartamentos têm varandas 
voltadas para o jardim. De utilização exclusiva do 
condomínio, o parque será o lugar predilecto dos 
mais pequenos que poderão brincar sem restrições 
graças ao sistema de segurança 24 horas. O 
empreendimento, posicionado no segmento 
premium, tem na qualidade da arquitectura e 
construção um conceito estruturante de toda a 
filosofia living – «a vida no seu melhor». 
Com 60% do condomínio comercializado, a J. Camilo 
prevê a conclusão da obra no final de 2008. O 
Projecto, assinado por Isabela Neves, Manuel Pais 
Vieira e Paulo Fernandes Silva, celebra a excelência 
do desenho contemporâneo e a perfeição da 
natureza.

Designed with great detail, a natural haven embraces 

Living Porto. The garden of the closed condominium, 

developed by J. Camilo, is an integral part of the overall 

experience of living and joins dozens of tree species, 

a lake and inviting walkways. Nature at its most 

appealing follows you with every moment with each 

apartment enjoying verandas overlooking the garden. 

For exclusive use of condominium dwellers, the park 

will be the ideal place for children, who will be able to 

play without restriction thanks to the 24-hour security 

system. The development, aimed at the premium market, 

has the philosophy of «living» behind the quality of its 

architecture and construction, an underlying concept of 

«life at its best».

With 60% of the condominium sold, J. Camillo sees 

the completion of the building by the end of 2008. The 

project, designed by Isabela Neves, Manuel Pais Vieira 

and Paulo Fernandes Silva, celebrates the excellence of 

contemporary design and the perfection of nature. 
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