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Do legado
nasce o futuro
no coração
da cidade
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Do legado
nasce o futuro
no coração
da cidade
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ILHA DA
MADEIRA
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Um

PARAÍSO

em pleno Oceano Atlântico
Mais do que uma ilha que tem uma floresta que é Património
Mundial da Humanidade, a Madeira é um pequeno mundo com
tudo aquilo que pode encontrar no resto do planeta: natureza, praia,
vilas pitorescas, património, cultura e tradição.
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Berlim

Londres

MADEIRA

Paris
Zurique

Funchal
Madrid
Lisboa

Porto

SEGURO

para residentes, viajantes
e quem quer investir
A poucas horas de viagem das principais capitais europeias, muitas
com voos diretos, a Madeira oferece uma experiência inigualável a
quem a visita, mas também, e sobretudo, a quem ali reside. Região
segura, procurada por nómadas digitais e por turistas provindos de
todo o mundo, a ilha tem inúmeros atrativos financeiros. Para quem
deseja investir, a Madeira será uma das poucas regiões de Portugal
onde, a partir de 2022, continuarão a ser atribuídas Autorizações
de Residência para Atividade de Investimento (ARI) - “Vistos
Gold” -, aos cidadãos estrangeiros que adquiram bens imóveis
destinados a habitação.
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Uma ilha de

CHARME
e história

Destino ideal para quem gosta do espírito citadino e moderno,
misturado com 600 anos de história que não deixam ninguém
indiferente, a Madeira oferece um clima ameno durante todo o
ano e um programa de animação que é cartaz turístico conhecido
mundialmente (o conhecido espetáculo de fogo-de-artifício
do final de ano consta do Livro de Recordes do Guinness). Mas
a natureza é o principal ex-libris do arquipélago e com ela vêm
as famosas levadas, as reservas naturais e os passeios de barco.
Destino de quem gosta de desporto, o golfe ganha destaque com
três campos todos eles de renome e com torneios internacionais:
um na cidade do Funchal, outro no Santo da Serra, a cerca de 30
minutos do centro, e o terceiro na ilha do Porto Santo.
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RESPIRAR

a imensidão do Oceano
no centro da cidade
No Funchal, a capital do arquipélago, há um forte sentido
cosmopolita. Cidade virada para o mar, num anfiteatro natural sem
igual no mundo, o Funchal cumpre aquilo que é apanágio de muitas
capitais europeias, unindo quase seis séculos de história patentes
em monumentos e património, ao que de melhor o mundo
moderno tem para oferecer: lojas, empreendimentos de alto nível e
restaurantes com reputação internacional.
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Um mundo
aos seus pés:
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MERCADO DOS LAVRADORES
ZONA VELHA
MADEIRA MEDICAL CENTER
TELEFÉRICO
FORTE DE SÃO TIAGO
PRAIA DA BARREIRINHA
ZONA COMERCIAL
SUPERMERCADOS
SÉ CATEDRAL
MUSEU DE ARTE SACRA
MARINA DO FUNCHAL
JARDIM MUNICIPAL
TEATRO BALTAZAR DIAS
CENTRO COMERCIAL LA VIE
PARQUE DE SANTA CATARINA
MUSEU CR7
PORTO DO FUNCHAL
NEXT HOTEL (Savoy Signature)
ROYAL SAVOY (Savoy Signature)
SAVOY PALACE (Savoy Signature)
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Mais do que um
empreendimento,
uma nova forma de

VIVER
[(n)a cidade]

Escolher uma casa é uma escolha de vida. E escolher o Savoy
Residence Insular é escolher a cidade e um dos seus quarteirões
mais emblemáticos. Aqui, a história da Madeira junta-se à
sofisticação e à modernidade, com vista para uma frente mar única
e a paredes meias com as peculiaridades de uma cidade com seis
séculos de tradições. Venha viver o Funchal. Seja Insular.
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Trazer um espaço

ICÓNICO
para o século XXI

O quarteirão da Insular reside na memória coletiva dos
madeirenses e ocupa um espaço que não o deixa passar
despercebido a quem visita o Funchal. O Savoy Residence Insular
não vai desvirtuar nem apagar a história destes edificados, pelo
contrário, vai homenageá-los e trazê-los para a atualidade como
uma renovada centralidade. Esta é a sua cidade. Esta é a sua
história e o seu futuro.
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Escolha viver
de forma

ÚNICA
Quatro edificados, quatro formas de viver. O Savoy Residence
Insular é um projeto único com uma imagem diferenciada, o que
permite que a oferta vá ao encontro de todos os desejos. Do antigo
casario junto ao Largo do Pelourinho, passando por apartamentos
mais clássicos na antiga companhia de moagens, aos espaços mais
modernos e minimalistas do edifício voltado para o Mercado dos
Lavradores, passando pelos lofts de inspiração industrial, o difícil é
escolher. Viver aqui será sempre um privilégio.
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Devolver o

PATRIMÓNIO
arquitetónico à cidade

O primeiro edificado é aquele que surge em primeiro plano desde
a Avenida do Mar, o do casario junto aos vestígios arqueológicos
do Forte de São Filipe. Este conjunto de casas será recuperado
de acordo com a traça original garantindo que o património
arquitetónico do Funchal se mantenha vivo. Nas casas recuperadas
haverá espaço para habitação e comércios, recuperando-se assim
a realidade de outras eras.
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Das moagens

NASCEM
casas

O edifício mais emblemático do quarteirão, o da antiga
companhia de moagens Insular, é o centro do projeto. Ali existem
apartamentos com várias tipologias, espaços amplos e varandas
que deixam entrar a luz e a vista para o mar. É neste espaço que
se vai encontrar o concierge, disponível 24 horas, e um hall de
entrada onde se respira calma e amplitude, com a antiga chaminé
ao centro, aquela que há muito faz parte do imaginário da cidade e
que se mantém como elemento escultórico deste edifício.

28

29

Do vidro
se faz a

LEVEZA
Ao lado do edifício central foi dada nova roupagem ao antigo
edificado - virado para a Rua do Anadia - mantendo a volumetria,
mas criando ali uma ode à revolução industrial, onde o vidro,
o betão e as estruturas metálicas criam uma estrutura leve e
abrem o projeto à Zona Velha da cidade. O edifício envidraçado,
surge como contraste ao reconstruído casario histórico, ao
mesmo tempo que lhe confere ainda mais importância. Aqui os
apartamentos sofisticados e modernos respiram leveza.
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Com a

INDÚSTRIA
como inspiração

O último edifício do projeto é o mais pequeno, mas nem por isso
menos interessante, até porque oferece outra tipologia inovadora:
os lofts. Para chegar a este espaço é possível utilizar a entrada na
Travessa da Malta ou o passadiço, entre este e o edifício virado
para a Rua do Anadia, que o projeto manteve. O espaço ganha
modernidade e lofts amplos com pés direitos duplos onde a luz
natural é rainha e senhora, bem à maneira da inspiração industrial
trazida para a atualidade.
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O essencial
está nos

DETALHES
No Savoy Residence Insular existem 47 apartamentos,
diferenciados de acordo com o edifício onde se localizam e com
a tipologia, mas com vários conceitos comuns na sua base. Em
cada um sobressaem os detalhes e a qualidade da construção e do
design, a nobreza dos materiais e a inovação arquitetónica. Nada
foi deixado ao acaso. As áreas e as divisões, a vista desafogada
sobre o mar, as piscinas privadas nos apartamentos de cobertura,
as áreas jardinadas e o terraço com 360 graus de vista. É um mundo
de pormenores irrepetíveis capazes de satisfazer todos os desejos.
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Estatuto de

SOFISTICAÇÃO
no centro do Funchal

O Savoy Residence Insular vem trazer à Madeira um conceito
novo de modernidade e sofisticação. Queremos que sobressaiam
as personalidades dos nossos residentes, quer na escolha das
tipologias, quer na opção pelos vários edificados. Queremos
que cada casa seja fiel ao imaginário de cada um com inovação,
qualidade, diferenciação. Queremos criar uma nova urbanidade,
única e original. Venha fazer parte do Insular e da Cidade.
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Os

ARQUITETOS
O Atelier RH+ ARQUITECTOS surgiu da parceria entre Roberto
Castro e Hugo Jesus no ano de 2007, tem desenvolvido projetos
nas mais diversas áreas da arquitetura, desde a habitação ao
comércio/serviços, passando pela Hotelaria. A arquitetura como
linguagem universal é a nossa linha de pensamento e é com este
pensamento que partimos para os novos desafios.
Entre os projetos efetuados destacamos o hotel Saccharum,
no qual o atelier foi responsável pelo projeto de arquitetura
assim como pela coordenação das diversas especialidades que
compõem um projeto desta envergadura, sendo que foi, também,
parte ativa no projeto de design de interiores.
Criar um projeto com a complexidade do Savoy Residence Insular,
sobretudo por estar integrado num núcleo urbano, não foi algo feito
de ânimo leve pela equipa da RH+ Arquitetos (Roberto Castro e
Hugo Jesus). O desafio era o de criar um projeto que se integrasse
na área sem desvirtuar o sentimento histórico que a própria
cidade tem em relação àquela zona. Foram muitos meses e muitas
reuniões, mas no final, Roberto Castro e Hugo Jesus acreditam
que conseguiram o que era pretendido, não só indo ao encontro
dos desejos do promotor do empreendimento, como também
respeitando a memória coletiva dos funchalenses de quarteirão
pleno de valor histórico.
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SAVOY
SIGNATURE
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Porque a sua

HISTÓRIA
também é a nossa

Uma marca que também é uma assinatura, presente em todos os
hotéis da coleção Savoy Signature.
Somos únicos no que construímos, nas experiências que
proporcionamos, nas histórias em que somos o cenário e damos
vida às personagens. Mais do que hotéis somos casa, somos livro
de memória, somos sonho tornado realidade, somos a história que
cada hóspede quer contar.
A nossa marca é a nossa impressão digital, feita de muitas
impressões digitais de todos aqueles que por aqui passam e de
todos aqueles que aqui trabalham.É a nossa assinatura.
É o nosso ADN.
Somos Savoy Signature. Venha juntar a sua história à nossa.
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SAVOY
RESIDENT
CARD
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Ser Savoy Resident
é fazer parte da

FAMÍLIA
Savoy Signature

Ao se tornar proprietário de uma fração dos empreendimentos
Savoy Residence terá o privilégio de aderir ao cartão Savoy
Resident e fazer parte da família Savoy Signature.
Mais do que um simples documento, o cartão Savoy Resident é uma
chave que abre a porta para um mundo de vantagens: acesso aos
serviços e áreas comuns da coleção de hotéis da Savoy Signature
incluindo piscina, spa, jacuzzi, ginásio e bares, excetuando o
Jacarandá Lounge & Club, Solário Premium e
The Club no Saccharum.
Usufrui ainda de descontos em várias áreas: 20% em comida
e bebida nos hotéis e restaurantes da coleção Savoy Signature
e 25% nos serviços de lavandaria e nos spas (tratamentos e
produtos), além de acessos diários às piscinas e ao mar das nossas
unidades hoteleiras. Terá ainda direito a um desconto de 25% em
diversos serviços de limpeza, catering, e em pequenos serviços
de manutenção e reparação. Inclui ainda o benefício de entrega e
recolha na lavandaria do Savoy Palace.
Mas ser Savoy Resident é ser ainda um membro especial desta
família, tendo direito a convite para as Saccharum Sessions e outros
eventos selecionados na coleção Savoy Signature, além da oferta
do aluguer da sala para festas de aniversário nos vários hotéis.
E todas estas vantagens não se limitam a quem tem o nome
inscrito no documento. À exceção do Savoy Palace, o portador do
cartão Savoy Resident poderá, mediante o pagamento do valor
correspondente ao preço de uma diária (preço por pessoa), levar
convidados às áreas comuns dos restantes hotéis da coleção
Savoy Signature, incluindo piscina, spa, jacuzzi, ginásio,
bares e rooftop lounge.
Para mais informações consulte
www.savoyresidence.com
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Mais do que um

CONCEITO
imobiliário

Se com a Savoy Signature, ajudamos a escrever a sua história, com
os projetos Savoy Residence queremos que a viva na plenitude.
A Savoy Residence não se limita a um conjunto de imóveis nem
a apartamentos de várias tipologias. A Savoy Residence é, acima
de tudo, um conceito imobiliário único na Madeira, de espaços
feitos à medida das maiores aspirações em termos de sofisticação,
qualidade e harmonia, sempre com a marca de construção de uma
empresa líder de mercado há quatro décadas.
Mais do que meras habitações, os projetos com assinatura Savoy
Residence oferecem portos seguros para o dia-a-dia, locais para
partilhar e crescer em família ou para aprimorar a individualidade,
espaços que facilmente se tornam próprios, que mais do que casas
feitas de paredes e tetos, se tornam em lares onde se concretizam
sonhos e se criam presentes e futuros sem igual.
Numa oferta de gama superior, na qual sobressai uma imagem de
modernidade e requinte, os projetos Savoy Residence vão para
além dos limites físicos dos empreendimentos e oferecem um
conjunto de serviços e acessos exclusivos da coleção de hotéis
Savoy Signature.
Os projetos Savoy Residence são únicos. Na qualidade de
construção, nos espaços criados, na localização, nos serviços
oferecidos. Queremos que encontre aqui, mais do que uma
morada, uma história de vida e queremos contá-la consigo.
Savoy Residence Casa Branca
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www.savoyresidence.com
insular@savoyresidence.com
+351 967 078 637

PROMOTOR

COMERCIALIZAÇÃO

CONSTRUTOR

ARQUITETOS

Esta informação é meramente indicativa e poderá ser sujeita a alterações sem aviso prévio, pelo que não tem caráter contratual

52

53

www.savoyresidence.com
insular@savoyresidence.com
+351 967 078 637

PROMOTOR

COMERCIALIZAÇÃO

CONSTRUTOR

ARQUITETOS

Esta informação é meramente indicativa e poderá ser sujeita a alterações sem aviso prévio, pelo que não tem caráter contratual
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