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POLANA CANIÇO “A” É . . .



Um bairro central

Um dos bairros mais popu-
lares de Maputo.

Polana Caniço “A” ocupa uma posição 
de destaque na cidade de Maputo, 
apenas a 3km do centro. Localizado 
perto de serviços públicos, activi-
dades diversas, do oceano Índico e 
com bons acessos a partir da Avenida 
Julius Nyerere, é a escolha ideal para 
moçambicanos e expatriados.



Um bairro único

Polana Caniço “A” é um bairro com 
características únicas: ruas, 
arquitectura, natureza, pessoas e a 
brisa do oceano Índico fazem deste 

o bairro mais vibrante de 
Maputo.



Um bairro multicultural

Um atraente bairro tradicional 
aberto a novos moradores: o antigo 
encontra o novo e o local encontra o 

internacional, criando uma 
mistura única.



Um bairro bem conectado

Terminal

P O L A N A  C A N I Ç O  “ A ”

 

Polana Caniço “A” é bem servido por 
transportes públicos. As paragens de 
autocarro estão na Avenida Julius 
Nyerere, apenas 5 minutos do bairro a 
pé, conectando o bairro com o 

centro da cidade em 
apenas 20 minutos.



CASA MINHA NOSSO BAIRRO 



Um bairro em desenvolvimento



Uma proposta de estilo de vida sustentável
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Casa Minha Nosso Bairro concentra-se 
nas características positivas do bairro. 
É a escolha certa para quem procura 

um ambiente seguro, local e 
saudável.



UM ESTILO DE VIDA SUSTENTÁVEL É… . . .



Ruas seguras

As ruas são animadas e cheias de pes-

soas e lojas, criando um ambi-
ente acolhedor e seguro 
para todos.



Arquitectura e design local

A arquitectura é um exemplo típico de 
estilo “africano”. Elementos decora-
tivos, materiais locais, cores vivas e 
fortes contrastes de luz e sombra per-

mitirão que você sinta a essência 
da arquitectura local .



Ambiente saudável

As mangueiras e coqueiros, junto à 

brisa do mar, criam um ambiente 
saudável e idílico apenas a 3 km 
do centro da cidade. É um bairro onde 
poderá usufruir de passeios 
agradáveis, podendo chegar a pé ou de 
bicicleta ao centro da cidade.



CASA MINHA NOSSO BAIRRO 



AS CASAS

As casas estão bem integradas no bairro 
e oferecem boa qualidade a preços 

acessíveis. Têm pátios privados, 
terraços, estacionamentos e 
possibilidade de expansão da casa.



Vida natural

Pátios verdes, ideais para os 
meses quentes de verão e terraços 

com vistas deslumbrantes 
para o oceano Índico e a 
cidade.



 

Vida acolhedora

   
   

  
   

Interiores modernos com ele- 
mentos da arquitectura tradi-

cional que criam um ambi-
ente agradável na sala de 
estar.



Vida confortável
Quartos tranquilos e ilumina-

dos são ideais para relaxar 
após um longo dia.



Vida moderna

Espaços bem projectados para 

atender a todas as 
necessidades da vida 
contemporânea.
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+ SUP. PÁTIO
+ SUP. VARANDA

sala de estar
cozinha 
casa de banho
escada
corredor

cobertura primeiro andar rés do chão

51,32 m2 70,3 m2

22,5 m2
15 m2

12,88 m2
9,28 m2
4,35 m2
4,36 m2
3,20 m2

quarto 1
quarto 2
corredor

8,41 m2
7,49 m2
1,35 m2

TOTAL

SUP. ÚTIL SUP. COSTRUIDA
Rés do chão

PRIMEIRO ANDAR
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Casa piloto, T2
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CASA A VENDA
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Casa piloto, T2

PRODUTOS
Modelos para todas as necessidades

4
tipologia 4 

CASA A VENDA
quarteirao 31 - Polana Caniço A

Casas isoladas, T3

sala 
cozinha 
hall
lavandaria
escritório
escadas
banho de guarda

SUP. ÚTIL SUP. COSTRUIDA
Rés do chão

Primeiro andar

Segundo andar

86.37 m2 109.40 m2Total

16.05 m2
7.40 m2
2.16 m2
1.75 m2
9.10 m2
2.94 m2                                                
1.05 m2

 

quarto 1            
casa de banho 2
quarto 2
casa de banho 3
escada
hall

9.74 m2
4.19 m2

12.98 m2
4.01 m2
3.91 m2
4.17 m2

escada            5.60 m2

+  VARANDA E PISCINA 33.00 m2
+ SUP. PÁTIO/GARAGEM 61.64  m2

4
2.94 m2                                                

O design das casas é flexível e adapta-se 
às diferentes necessidades de cada 

usuário. É  ideal para famílias 
ou indivíduos.



Vis i te  as  casas  acabadas na

Polana Caniço “A”  Rua 3644
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