Lisboa Histórica
Historic Lisbon

Caracterizada pela
monumentalidade e a
qualidade dos seus edifícios,
a Lisboa de Pombalina é o
início da cidade moderna.
Tudo começou em 1755.

Characterized for the
monumentality and
quality of its buildings, the
beginning of the modern
Lisbon started with Marquês
de Pombal in 1755.

Padaria 32 - Baixa

Apartamentos T2 a T2+1 - 119 a 143 m2
O empreendimento, alvo de uma total
reabilitação, é um extraordinário exemplar
da arquitetura lisboeta do século XIX,
localizado entre a zona histórica da Sé e a
emblemática Baixa Pombalina.

E

2 bedroom apartments - 119 to 143 sq. m.

CLASSE
ENERGÉTICA

A fully refurbished development and an
extraordinary example of 19th century
Lisbon’s architecture, located between the
historical area of Sé and the emblematic
Downtown.

The Boulevard - Restauradores

Apartamentos T1 a T2 - 43 a 105 m2
É num enquadramento de classe, glamour e
luxo, no extremo sul da emblemática Avenida
da Liberdade, na Praça dos Restauradores,
que se ergue uma nova referência na cidade:
um edifício pombalino reabilitado de elevado
valor patrimonial.

Praça da Figueira

Ref: 36.419

Apartamento T3 com 168 m2, localizado na Baixa,
totalmente remodelado com ótimos acabamentos e
boa distribuição de espaço.

G

CLASSE
ENERGÉTICA

3 bedroom apartment with 130 sq. m. set in a
prestigious condominium in Chiado. Good sun
exposure. Terrace with 87 sq. m. Parking.

Ref: 36.186

E

Apartamento T2 com 168 m2 localizado no coração
do centro histórico da cidade. Muito luminoso, com
terraço de 15 m2.

CLASSE
ENERGÉTICA

2 bedroom duplex apartment with 168 sq. m.
located in the heart of the historic centre of Lisbon.
With lots of light and a terrace with 15 sq. m.

Chiado

Chiado

Apartamento T3 com 130 m2, inserido em
condomínio de prestígio. Boa exposição solar,
terraço com 87 m2. Estacionamento.

CLASSE
ENERGÉTICA

In a glamorous area, where class and luxury
reigns, located in the southern part of Avenida
da Liberdade, in Restauradores plaza, a new
icon emerges: a refurbished building with a
high historical value.

Praça da Figueira

3 bedroom apartment with 168 sq. m., located in
Lisbon’s downtown, fully refurbished with great
finishes and good distribution of the areas.

Ref: 35.885

B-

1 to 2 bedroom apartments - 43 to 105 sq. m.

E

CLASSE
ENERGÉTICA

Ref: 37.103

Apartamento T3 + 2 duplex com 236 m2, inserido
em condomínio fechado. Excelentes áreas. Terraço
com 60 m2 e dois lugares de garagem.
3 bedroom duplex apartment with 236 sq. m., set
in a closed condominium. Ample spaces. Terrace
with 60 sq. m. and 2 parking spaces.

E

CLASSE
ENERGÉTICA

