Since 1886

Desde 1886

Avenida da Liberdade
Bustling cosmopolitan by day and charmingly
peaceful by night, Avenida da Liberdade is
Lisbon’s Central Business District – one of the
most sought after by foreign investors - where
the headquarters of several financial and
multinational institutions in the country are
located, high street retail and luxury brands and
the main 5-star hotels in the city.

Cosmopolita durante o dia e tranquila pela noite
dentro, a Avenida da Liberdade é o Central
Business District de Lisboa - das mais procuradas
por investidores estrangeiros - onde se localizam
as sedes de várias instituições financeiras e
multinacionais presentes no país, o comércio de
luxo e os principais hotéis de 5 estrelas da cidade.
A reabilitação de um alargado conjunto de
edifícios centenários em curso nesta artéria, faz
com que o mercado residencial ganhe aqui um
novo protagonismo com o desenvolvimento de
diversos projetos exclusivos.

The refurbishment of a wide range of centennial
buildings currently in progress in this area,
allows the residential market to achieve a new
role with the development of several unique
projects.
And benefiting from this refurbishments, the
adjacent arteries also exemplary requalify some
of its iconic buildings.

Edifício Ópera LX

Liberdade 238
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E beneficiando destas reabilitações da Avenida,
as artérias adjacentes também requalificam
exemplarmente alguns dos seus edifícios
emblemáticos.

Totalmente
comercializados
Sold

Edifício próximo do Teatro Tivoli, cuja
reabilitação primou por respeitar e
preservar os conceitos e elementos
arquitectónicos originais, como a
fachada e a volumetria.

Localizado em plena avenida, o projeto
de reabilitação do edifício Liberdade 238
preservou a fachada original e conjugou
tradição e modernidade. Distingue-se
pela qualidade e elegância dos materiais.

Building located near Tivoli Theatre, with a
rehabilitation that paid special attention to
respect and preserve existing architectural
concepts and elements such as the facade
and original dimensions.

Located in the center of the avenue,
the rehabilitation project of Liberdade
238 building, preserved its original
facade, perfectly merging tradition with
modernity.

Liberdade 203

Em comercialização
For sale

Os edifícios que integram o Liberdade
203, são excelentes exemplares de um
estilo pós-pombalino e hoje alvo de
uma cuidada intervenção com grande
respeito pela tradição. É composto por
44 apartamentos - T1 a T4 duplex - todos
com acesso directo ao estacionamento.

The buildings of Liberdade 203 are
remarkable examples of the post-Pombalino
style, today target of a careful intervention
with great respect for tradition. It is
comprised by 44 units - 1 to 4 bedroom
duplex apartments – all with direct access
to parking.

Liberdade 71

Square 53
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Certificado energético / Energy rating: B

Em comercialização
For sale

Conjuga brilhantemente o clássico
e moderno, num equilibrado jogo de
contrastes. Na cobertura, uma piscina
ao ar livre apresenta uma magnífica
vista sobre a cidade e o castelo. É
composto por tipologias T1 a T4+1.

É um edifício dos primeiros anos
do século XX, localizado nos
Restauradores, com um projeto de
reabilitação total de alto padrão de
qualidade, com tipologias T2 e T3 e
áreas entre os 135 e os 200 m2.

It beautifully blends classic and modern in a
perfectly balanced contrasting lines. On the
rooftop, an open air swimming pool presents
a magnificent view overlooking the city and
its castle. It is comprised by 1 to 4 bedroom
apartments.

A building from the early 20th century,
located in Restauradores Square, with a
project of total refurbishment with high
quality standards. It comprises 2 to 3
bedroom apartments and areas ranging
from 135 to 200 sq m.

Certificado energético / Energy rating: B

Certificado energético / Energy rating: B-

2016

SottoMayor Residências

Em comercialização
For sale

Localizados na Duque de Loulé, os
três edifícios gémeos que constituem o
SottoMayor Residências datam de 1904.
Recorrendo à mais moderna engenharia,
o empreendimento está a ser objeto de
reabilitação total. É composto por 97
apartamentos - T0 a T5 - com jardins e
piscina.
Certificado energético / Energy rating: B e B-

Located in Duque de Loulé avenue, the
three original buildings that comprise the
SottoMayor Residências were constructed in
1904. Using modern engineering the building
is undergoing a total reconstruction. It is
comprised by 97 units – studios to 5 bedroom
apartments – with common gardens and a
swimming pool.

