Melhor Empreendimento
de Habitação 2015
Best Residential Development 2015
O Lapa 111 foi distinguido com o prémio
de Melhor Empreendimento na categoria
de Habitação nos Óscares do Imobiliário
2015. Este prémio anual, organizado pela
revista M AG A Z I N E I M O B I L I Á R I O,
pretende distinguir a qualidade e
inovação da promoção imobiliária no
país.

The development Lapa 111 was awarded
the prize for Best Residential
Development at the 2015 Real Estate
Oscars award.This annual award,
organized by MAGAZINE IMOBILIÁRIO,
aims to distinguish the quality and
innovation in property development
throughout the country.

Este empreendimento surge da junção de
dois lotes e da reabilitação dos três
edifícios confinantes existentes. A
manutenção da traça antiga mistura-se
com a linguagem contemporânea da nova
fachada, conferindo-lhe um ambiente
único e exclusivo.

This development arises from the
junction of two plots and the
rehabilitation of three buildings. The
maintenance of the old building facades
blends with the contemporary language
of the new facade, giving it a unique and
exclusive feel.

Num total de 7 habitações, todas com estacionamento, o Lapa
111 possui tipologias que variam entre o T2 e T4+2 e apresenta
áreas de 152 a 382 m2.
O empreendimento espelha todo o encanto do acolhedor
bairro da Lapa e é o reflexo de uma zona histórica da cidade,
onde viver é também um estado de alma.
With a total of 7 properties, all with parking, Lapa 111 has units
ranging from the 2 to 4 bedroom apartments with areas from
152 to 382 m2.
Lapa 111 development mirrors all the charm of the welcoming
district of Lapa and is a reflection of an old town, where living is
also a state of mind.
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