Casos de Sucesso
Successful case studies
Apresentamos 4 empreendimentos em Lisboa,
todos verdadeiros sucessos de vendas. Tchim-tchim.
4 developments in Lisbon that were a true sales success. Cheers.

A

CLASSE
ENERGÉTICA

Numa das principais artérias da cidade e próximo
do Parque Eduardo VII e os jardins da Gulbenkian, o
António Augusto de Aguiar é um edifício exclusivo,
com uma localização única. Um projeto que recupera
um edifício tradicional das Avenidas Novas, de inícios
do século XX, mantendo intacta a beleza da sua traça
e a elegância da fachada original.

In one of the main arteries of Lisbon, close to fabulous
gardens, such as Eduardo VII Park and Gulbenkian, this
exclusive building has an unique location. A project that
recovers a traditional building in Avenidas Novas district,
from the early 20th century, keeping the beauty of its
architectural features and the elegance of the original
facade untouched.

B-
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Nascido em 1886, o Alexandre Herculano 41 é um
edifício, localizado numa das zonas mais emblemáticas
e de maior vitalidade de Lisboa. Os 21 luxuosos e
confortáveis apartamentos, oferecem interiores
amplos, tetos altos trabalhados e uma excelente
orientação solar.

Born in 1886, Alexandre Herculano 41 is a residential
building, located in one of the liveliest and most
emblematic areas of Lisbon. The 21 luxurious and
comfortable apartments offer spacious interiors,
decorative high ceilings and an excellent sun
exposure.
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Localizado numa zona de excelência, o Liberdade
Terraces - um edifício moderno e exclusivo - apresentase como uma solução de valor ímpar, com espaços
equilibrados, acolhedores e versáteis, com muita
privacidade e extraordinárias vistas.

Liberdade Terraces - an exclusive and modern
building – offers a solution of unseen value, with
balanced, welcoming and versatile spaces, being
very private and with an extraodinary view. Located
in a prime area where everything happens.
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O edifício Nouveau Lisboa é um projeto contemporâneo
e inovador, com 21 apartamentos de centralidade
única, a poucos minutos da Gulbenkian, do El Corte
Inglés e do Marquês de Pombal.
Todos os apartamentos foram projetados de modo a
ser alcançado o máximo de aproveitamento do espaço.

Nouveau Lisboa building is a contemporary and
innovative project, with 21 units with a unique
centrality, a few minutes from Gulbenkian museum,
El Corte Inglés and Marquês do Pombal.
All the apartments have been designed to reach the
maximum use of space.
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