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Portugal é atualmente alvo de 
destaque a nível mundial, estando 
cada vez mais na moda. Para além da 
diversidade cultural e de uma beleza 
ímpar, Portugal conta com fatores 
de distinção como a segurança, o 
clima ameno, a gastronomia ou a 
hospitalidade dos portugueses. 

Imagine-se a viver num país onde 
pode encontrar uma grande variedade 
de paisagens e ambientes a curtas 
distâncias: praias com areais a perder 
de vista, montanhas e planícies 
douradas, cidades vibrantes e 
cosmopolitas e um património milenar. 

Aqui pode praticar diversos desportos 
náuticos, tais como o surf, vela, 
canoagem ou jogar golfe nos melhores 
campos do mundo.

Portugal is currently the recipient of 
several awards, and the country is in 
vogue. Aside from the cultural diversity 
and unparalleled beauty, Portugal 
includes distinctive factors such as 
safety, an amenable climate, the 
country’s traditional cuisine and warm 
hospitality.

Imagine living in a country where 
you can find a great diversity of 
landscapes and environments within 
short distances: sandy beaches as far 
as the eye can see, golden plains and 
mountains, vibrant and cosmopolitan 
cities and a millennial heritage. 

Here you can practice water sports, such 
as surf, sailing, canoeing or play golf on 
the best courses in the world.

Bem-Vindo a / Welcome to 
Portugal
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Porto

Lisboa • Aliados 107
• Marechal 1000

• Orpheu XI
• Vitor Cordon 38
• Torel Palace Residence
• Alexandre Herculano 41
• Castilho 69
• Rodrigo da Fonseca 53
• off Liberdade
• The Lumiares
• Vila Rosário
• Ouro Grand
• Buenos Aires 11
• Ribeira 11
• 24 de Julho 128
• Santos Design
• Campo de Ourique 28
• Amoreiras Vista
• Jardins de São Lourenço
• Focus Lx
• República 37
• Solar de Santana
• Calçada do Galvão 15
• Villa Garcia
• Villa Torrinha
• Junqueira 156

Tróia
• TROIA RESORT

Alentejo
• São Lourenço do Barrocal

• Vila Montrose
• Martinhal Cascais
• Lazzuli

Cascais
Po
rtu

ga
l

Localização | Location
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11O Buenos Aires 11 é um novo 
empreendimento com 6 exclusivos 
apartamentos, todos com 
estacionamento, com uma localização 
privilegiada no tranquilo e tradicional 
Bairro da Lapa. 

Desenhado com grande atenção ao 
detalhe, o edifício alvo de uma total 
reabilitação, onde se preservou a 
sua notável fachada original, oferece 
tipologias T2 e T3 e áreas entre os 189 
e os 233 m2. 

Com uma implantação excecional, 
cada um dos apartamentos tem 
características distintivas, sejam os 
tetos altos e trabalhados, varandas ou 
terraços, jardim com piscina ou vistas 
privilegiadas sobre a cidade e o rio. A 
penthouse possui um terraço com vista 
de 360º.

Buenos Aires 11 is a new development 
with 6 unique apartments, all with 
parking, set in a privileged location 
on the peaceful and traditional Lapa 
neighbourhood.

Designed with great attention to details, 
the building was fully refurbished, 
keeping its remarkable original facade, 
offering 2 and 3 bedroom apartments 
with areas ranging from 189 to 
233 sq. m.

With an exceptional project 
implantation, each apartment has 
distinctive features, such as high and 
worked ceilings, balconies or terraces, 
garden with pool or privileged views 
over the city and Tagus river. The 
penthouse has a terrace with a 360º 
view. 

Lapa / Estrela

Buenos Aires 11

CE: Isento
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T2 e T3

2 and 3 Bedrooms

Área / Area:
189 - 233 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 1.100.000
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torel
O Torel Palace Residence é um edifício 
residencial que convive com um dos 
hotéis de maior ‘glamour’ de Lisboa, 
localizado junto ao Jardim do Torel, 
próximo de polos turísticos da cidade 
como a Avenida da Liberdade e a Baixa 
lisboeta. Integrado no ambiente do 
Palace, o edifício desenhado respeita a 
leitura arquitetónica existente, oferece 
a qualidade e privacidade de um 
empreendimento premium, bem como 
o acesso aos serviços do Palace. 

Qualquer proprietário pode 
beneficiar do serviço de concierge, 
piscina, restaurante gourmet e bar, 
serviços de limpeza e de gestão.O 
empreendimento é composto por 2 
apartamentos T1 e 5 apartamentos T2, 
em que as áreas variam entre os 50 e 
aos 118 m2. Possuem áreas exteriores - 
jardins, varandas ou terraços - vista de 
cidade e rio e estacionamentos. 

Torel Palace Residence is a residential 
building contiguous to one of the most 
glamorous hotels in Lisbon, located next 
to Torel garden and close to the main 
tourist points of the city such as Avenida 
da Liberdade and Lisbon’s downtown. 
Integrated in the Palace environment, 
the building was designed to respect 
the existing architectural lines, offering 
the quality and privacy of a premium 
development, as well as the services of 
the Palace. 

Any owner can benefit from the 
concierge service, swimming pool, 
gourmet restaurant and bar and 
cleaning and management services.The 
development comprises two 1 bedroom 
apartments and five 2 bedroom 
apartments, with areas ranging from 
50 to 118 sq. m. It offers outdoor areas – 
gardens, balconies or terraces – city and 
Tagus river view and parking.

Avenida da Liberdade

Torel Palace 
Residence
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T2

1 to 2 Bedrooms

Área / Area:
50 - 118 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 367.000
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41O edifício Alexandre Herculano 41 
localiza-se numa das zonas mais 
emblemáticas e de maior vitalidade 
de Lisboa, apenas a 5 minutos a 
pé da Avenida da Liberdade - a 
mais carismática artéria da capital 
portuguesa e a mais luxuosa do País, 
onde desfilam lojas e marcas de 
exceção. 

Os 21 luxuosos e confortáveis 
apartamentos, com tipologias T1 
e T2 e áreas que variam entre os 
59 e 131 m2 – alguns com jardim e 
outros com varandas ou terraços – 
oferecem interiores amplos, tetos 
altos trabalhados e uma excelente 
orientação solar. 

The building Alexandre Herculano 41 
is located in one of the liveliest and 
most emblematic areas of Lisbon, 
a mere 5-minute walk from Avenida 
da Liberdade - the most charismatic 
avenue of the Portuguese capital and 
the country´s most luxurious, with its 
row of high-end brands and designers. 

The 21 luxurious and comfortable 
apartments are available as one or two 
bedroom units ranging between 59 and 
131 sq. m. – some with gardens and 
other with balconies/terraces – offering 
spacious interiors, decorative high 
ceilings and an excellent sun exposure.

Avenida da Liberdade

Alexandre Herculano 41

Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T2

1 to 2 Bedrooms

Área / Area:
59 - 131

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 290.000
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69
Conclusão /

Completion Estimated
3T / 3Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T4

4 Bedrooms

Área / Area:
268 - 272 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 1.225.700

O Castilho 69 localiza-se junto ao 
Marquês de Pombal e à Avenida 
da Liberdade, na mais exclusiva e 
cosmopolita zona de Lisboa.

Um empreendimento que oferece uma 
extraordinária gestão de espaço e um 
perfeito aproveitamento da singular luz 
de Lisboa.

Composto por 12 apartamentos - 
tipologia T4, áreas de 268 a 272 m2, 
com jardins e terraços privativos 
- caracterizados por um ambiente 
acolhedor aliado a um cenário de 
verdadeira exclusividade, como 
o acesso a um notável jardim de 
condomínio e uma seleção de 
materiais e acabamentos de primeira 
linha. 

Oferta de avença de estacionamento, a 
2 minutos a pé.

Castilho 69 building is located next 
to Marquês de Pombal and Avenida 
da Liberdade, the most exclusive and 
cosmopolitan area of Lisbon.

The development offers an extraordinary 
organization of the space and a perfect 
use of Lisbon’s natural light. 

Comprising 12 units – 4 bedroom 
apartments with areas ranging from 
268 to 272 sq. m., with gardens and 
private terraces – characterized by an 
atmosphere of intimacy combined with 
genuine exclusivity, with access to a 
remarkable garden of the condominium 
and a selection of materials and first 
class finishes.

Convenient parking offer, 2 minutes 
walk.

Avenida da Liberdade

Castilho 69
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11Em pleno Chiado, o ponto de partida 
para a sua nova vida está no 
Orpheu XI, um edifício tipicamente 
pombalino, onde uma reabilitação 
rigorosa valorizou e preservou 
elementos relevantes no seu interior e 
a sua fachada histórica.

O empreendimento é composto por 10 
apartamentos modernos e funcionais, 
com áreas entre os 110 m2 e os 370 
m2  e tipologias de Loft a T3+2, onde 
as zonas sociais viradas para poente 
aumentam a luminosidade e oferecem 
uma vista deslumbrante sobre Lisboa 
e o Tejo. 

Todos os apartamentos possuem 
estacionamento.

In Chiado, the starting point for your 
new life is in Orpheu XI, a typical 
Pombalino building, carefully 
refurbished, preserving all important 
elements in its interior and in its historic 
facade.

This development consists of 10 modern 
and functional apartments – from Loft 
to 3 bedroom apartment and areas 
ranging from 110 sq. m. to 370 sq. m. - 
where social areas facing west increase 
the brightness and offer breathtaking 
views over Lisbon and the Tagus River. 

All apartments have parking spaces

Chiado / Bairro Alto

Orpheu XI



15

Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
Loft a T3+2

Loft to 3+2 Bedrooms 

Área / Area:
110 - 370 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 690.000
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53O Rodrigo da Fonseca 53, é um 
edifício de habitação com um 
renovado desenho de arquitetura 
contemporânea, numa excelente 
localização no centro de Lisboa, 
próximo do Marquês de Pombal.

Composto por 12 apartamentos, alguns 
com terraços, outros com amplas 
varandas, e vistas desafogadas nos 
pisos superiores, apresenta tipologias 
de T2 a T3 e áreas entre os 99 e os 209 
m2. A qualidade dos interiores, claros 
e luminosos, privilegiam o conforto e 
grandes espaços. 

Todas as unidades possuem 
estacionamento.

Rodrigo da Fonseca 53 is a residential 
building with a renewed contemporary 
architectural design, in an excellent 
location in Lisbon’s centre, close to 
Marquês de Pombal. 

Comprising 12 units, some with terraces, 
other with wide balconies and open 
view from the top floors, it offers 2 to 3 
bedroom apartments and areas ranging 
from 99 to 209 sq. m. The quality of the 
interiors, bright and shiny, indulge the 
comfort and large spaces. 

All units have parking.

Avenida da Liberdade

Rodrigo da Fonseca 53
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T2 a T3

2 to 3 Bedrooms

Área / Area:
99 - 209 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 580.000
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28
Conclusão /

Completion Estimated
1T / 1Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T3

1 to 3 Bedrooms

Área / Area:
57 - 121 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 260.000

O Campo de Ourique 28 é um 
novo e exclusivo empreendimento 
composto por 4 apartamentos com 
estacionamento, muito bem localizado 
numa zona tranquila de Campo de 
Ourique, um dos mais genuínos e 
funcionais bairros de Lisboa, próximo 
do Jardim da Estrela e do Largo do 
Rato. 

Os apartamentos, com tipologias T1, 
T2 e T3 e áreas entre os 57 e os 121 m2, 
apresentam uma excelente exposição 
solar e bons acabamentos.

Campo de Ourique 28 is a new 
and premium development with 4 
apartments with parking, with a great 
location in a quiet area in Campo de 
Ourique, one of the most genuine and 
functional neighbourhoods in Lisbon, 
close to Estrela garden and Largo do 
Rato. 

The units from 1 to 3 bedroom 
apartments and areas ranging from 
57 to 121 sq. m., offer an excellent sun 
exposure and good finishes.

Campo de Ourique

Campo de Ourique 28
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Conclusão /
Completion Estimated

3T / 3Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T0+1 a T3

Studio to 3 Bedrooms

Área / Area:
58 - 160 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 285.000

11O histórico edifício Ribeira 11, 
localizado numa zona renovada e 
ribeirinha da cidade, entre Santos e o 
Cais do Sodré e a grande proximidade 
do Mercado da Ribeira, concentra na 
sua envolvente um grande número de 
atrações históricas, culturais e lúdicas, 
hoje conhecido como “Santos Design 
District”.

O empreendimento é composto por 
37 singulares apartamentos, alguns 
com vista de rio, que aliam a estética 
contemporânea e o conforto aos 
melhores acabamentos. Apresentam 
tipologias T0+1 a T3, com áreas entre 
os 58 e os 160 m2.

The historic building Ribeira 11 located 
on a recently renovated área, close to 
the river, between Santos and Cais do 
Sodré, concentrates in its  surroundings 
a great number of historical, 
cultural and leisure amenities, on a 
neighbourhood today known as “Santos 
Design District”.

 The development comprises 37 unique 
apartments (from Studio to 3 bedroom 
apartments and areas between 59 sq. 
m. and 169 sq. m.), some with Tagus 
river view, that associates its modern 
look and comfort to the best finishines.

Zona Ribeirinha / Riverside

Ribeira 11
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9Com uma localização central e 
privilegiada no topo de uma colina, 
The Lumiares Hotel Apartamentos 
5* proporciona amplas vistas sobre 
Lisboa e o seu majestoso Rio Tejo.

Todos os apartamentos deste hotel 5*, 
de tipologias Loft, T0, T1 e T2 dispõem 
de estacionamento subterrâneo e 
arrecadações seguras, bem como das 
comodidades que se podem esperar 
de um hotel de 5* do mais alto nível: 
Spa, Ginásio, duas lojas de marcas de 
luxo e um bar cosmopolita no topo 
do edifício, o Alto-Bar, com vistas 
extraordinárias sobre Lisboa. 

Todos os apartamentos irão 
beneficiar de uma estrutura de gestão 
profissional para os proprietários, bem 
como de comodidades e níveis de 
serviço da mais alta qualidade para os 
hóspedes.

Enjoying a central and prominent 
hill-top location, The Lumiares Luxury 
Hotel Apartments command wide views 
over Lisbon and its majestic river, the 
Tagus River. 

The 5* hotel apartments (Loft, T0, T1 
and T2) all offer underground parking 
and secure storage facilities, as well as 
the amenities that you would expect 
from a world class 5* hotel: a Spa, 
Gym, two luxury branded shops and a 
cosmopolitan rooftop bar, the Alto-Bar, 
commanding amazing views over 
Lisbon. 

All apartments will benefit from a 
professional management structure for 
owners and the very best facilities and 
levels of service for guests.

Bairro Alto

The Lumiares
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2017

Tipologias / Bedrooms
Loft a T2

Loft to 2 Bedrooms

Área / Area:
34 - 131 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 284.000
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128Localizado numa zona de referência 
de Lisboa, próximo do Museu de Arte 
Antiga, do Hospital da CUF e das 
emblemáticas Docas de Lisboa, o novo 
empreendimento 24 de Julho 128, tem 
a fachada frontal, com as suas janelas 
panorâmicas, totalmente voltada ao 
Tejo.

Todo o projeto foi desenhado para tirar 
o máximo partido da luz, da vista e do 
enquadramento local.Com tipologias 
T4 a T5 duplex e áreas entre os 177 
e os 312 m2, o empreendimento é 
composto por 5 apartamentos - alguns 
com pátio - de design contemporâneo, 
acabamentos de topo, arrecadação 
privada e 2 lugares de estacionamento.

Na cobertura do edifício, para além da 
piscina, encontrará também balneários 
e uma sala multiusos e no piso 0, um 
ginásio.

Located in a premium area of Lisbon, 
close to National Museum of Ancient 
Art, CUF Hospital and the emblematic 
Lisbon Docks, the new development 24 
de Julho 128, has its frontal facade, with 
its panoramic windows, facing Tagus 
river. 

The entire project was designed to make 
the most of the light, the view and the 
local setting. With 4 to 5 duplex bedroom 
apartments and areas ranging from 177 
to 312 sq. m., the building consists of 5 
units – some with terrace – of modern 
design, high-end finishes, private 
storerooms and 2 parking spaces. 

The building’s rooftop, besides the 
swimming pool, it offers locker rooms 
and a multipurpose room and on the 
ground floor a gym. 

Zona Ribeirinha / Riverside

24 de Julho 128
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T4 a T5 Duplex

4 to 5 Bedrooms

Área / Area:
177 - 312 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 1.040.000
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15
O empreendimento Calçada do 
Galvão 15, localiza-se no Bairro de 
Belém, próximo do rio, com amplos 
espaços públicos e jardins, numa 
envolvente de grande cuidado 
urbanístico, mobilidade e a de maior 
atração turística da capital, com mais 
de 30 equipamentos culturais nas 
imediações. 

São 8 amplos apartamentos, com 
tipologias T1 a T3 e áreas entre 
os 71 e os 152 m2, de elevada 
eficiência térmica e acústica. A sua 
principal característica é a enorme 
luminosidade, graças aos pés-direitos 
altos, largas janelas e, obviamente, à 
sua adequada orientação solar. 

Calçada do Galvão 15 development is 
located in Belém neighborhood, close 
to the river, with wide public spaces 
and gardens, in a surrounding of great 
urban care and mobility, being a main 
tourist attraction of the capital, with 
more than 30 cultural facilities nearby.

It offers 8 wide units, from 1 to 3 
bedroom apartments and areas ranging 
between 71 and 152 sq. m., of high 
thermal and acoustic efficiency. Its main 
feature is the incredible light thanks 
to its high ceilings, large windows and 
obviously its solar exposure. 

Belém

Calçada do Galvão 15
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T1 a T3 Duplex

1 to 3 Bedrooms

Área / Area:
71 - 152 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 295.000
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offDe um raro momento de inspiração, 
nasceu um novo produto imobiliário - 
o off Liberdade - um empreendimento 
singular, onde os elementos naturais 
têm um papel fundamental na criação 
da ambiência.

Localizado a dois passos da Avenida 
da Liberdade e da principal rede de 
transportes da cidade, mas numa 
zona tranquila e recatada, sente-se a 
comodidade de ter tudo mais perto. 
Pelas suas características específicas 
e pela sua localização estratégica, off 
Liberdade faz um duplo convite ao 
cliente nacional e internacional.

O edifício é composto por 14 exclusivos 
e funcionais apartamentos, com 
tipologias T0 a T1 Duplex, entre os 30 e 
os 82 m2, com espaços exteriores que 
vão dos 4 aos 19 m2.

In a rare moment of inspiration, a new 
real estate product was born – off 
Liberdade - a unique development, 
where the natural elements have a 
fundamental role on the creation of the 
environment. 

Located near Avenida da Liberdade and 
the city’s main transport network, but in 
a quiet and peaceful area, you can feel 
the convenience of having everything 
close. For its unique features and 
strategic location, off Liberdade makes 
a double invitation for both national 
and international clients. 

The building offers 14 exclusive and 
functional units, Studios and 1 bedroom 
duplex apartments, with areas ranging 
from 30 to 82 sq. m. and with outdoor 
spaces from 4 to 19 sq. m.

Avenida da Liberdade

off Liberdade
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T0 a T1 Duplex

Studio to 1 Bedroom

Área / Area:
30 - 82 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 271.000



28

ouro
Conclusão /

Completion Estimated
1T / 1Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T0 a T2

Studio to 2 Bedrooms

Área / Area:
43 - 137 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 198.800

Localizado em plena Baixa Pombalina, 
Ouro Grand é um conjunto residencial 
que traz consigo uma herança de 
grande prestígio, com uma história que 
se inicia no século XVIII pela mão do 
Marquês de Pombal e apresenta hoje 
um novo capítulo de glória. 

Este conjunto residencial, localizado no 
coração da Baixa Lisboeta, é composto 
por 2 lojas e 55 apartamentos - T0, T1, 
e T2 - com áreas a partir dos 43 m2.

Situated in the center of Lisbon’s district 
of Baixa, Ouro Grand is a residential 
building which is rich in prestigious 
heritage. With a history that began in 
the eighteenth century and planned 
by the Marquis of Pombal, Ouro Grand 
presents a new chapter of distinction. 

This residential building is located right 
at the heart of Baixa and has two stores 
and a total of 55 apartments – studios, 
one and two bedroom apartments – 
with areas starting from 43 sq. m.

Zona Histórica / Historic Zone

Ouro Grand
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Conclusão /
Completion Estimated
Concluido / Finished

Tipologias / Bedrooms
T0 a T6

Studio to 5 Bedrooms

Área / Area:
56 - 519 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 275.000

jardins
Junto ao Eixo Norte-Sul e a um passo 
da Praça de Espanha, os Jardins de 
São Lourenço oferecem proximidade 
ao coração dos negócios e comércio 
lisboeta e às principais vias de acesso. 

Duas piscinas aquecidas integram um 
espaço de rara beleza e compõem 
o cenário idílico de prestigiantes 88 
apartamentos com tipologias desde 
T0 a T6. 

Os espaços deslumbram pelas suas 
áreas amplas, jardins interiores e 
exteriores e penthouses que fazem 
deste projeto um condomínio 
verdadeiramente exclusivo. Um resort 
urbano no centro da Lisboa que 
permite a máxima tranquilidade.

Next to Eixo Norte-Sul at a short walk 
from Praça de Espanha, Jardins de São 
Lourenço offer proximity to the heart of 
the city’s CBD and retail area, and to the 
main roadways.

Two heated swimming pools, that 
integrate a space of rare beauty and 
compose this idyllic scenery of 88 
prestigious apartments with units 
varying from Studios to 6-bedroom. 

The spaces captivate by its wide areas, 
interior and exterior gardens and the 
penthouses which make this project 
a really exclusive condominium. An 
urban resort in Lisbon’s city centre 
that provides maximum quietness and 
comfort.

Avenidas Novas

Jardins de São 
Lourenço
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vila
Localizado próximo do histórico 
e típico Bairro da Graça, o 
empreendimento Vila Rosário é uma 
total reabilitação de uma tradicional 
vila operária lisboeta. 

O condomínio fechado dispõe de 
pátio exterior e de um ginásio com 
balneários e copa.

O empreendimento - com tipologias T1 
a T2+1 Duplex e áreas entre os 34 e os 
87 m2, apresenta logradouros, terraços 
e janelas com vista sobre a cidade, 
espaços otimizados e uma cuidada 
seleção de materiais, num diálogo 
entre tradição e modernidade.

Located close to the historic and 
typical Graça neighbourhood, Vila do 
Rosário development is a complete 
refurbishment of a Lisbon’s traditional 
working class village. 

The closed condominium offers an 
outdoor patio and a gym with locker 
rooms and pantry. 

The development – with 1 to 2 duplex 
bedroom apartments and areas 
ranging from 34 to 87 sq. m. – presents 
backyards, terraces and windows with 
Lisbon’s view, optimal use of the space 
and a careful selection of materials, in 
a dialogue between the traditional and 
the modern.

Zona Histórica / Historic Zone

Vila Rosário
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T2+1 Duplex
1 to 2 Bedrooms

Área / Area:
34 - 87 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 158.763
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38O edifício pombalino 
Vitor Cordon 38, localizado em pleno 
coração de Lisboa, na prestigiada 
zona histórica do Chiado a um passo 
do rio Tejo, preserva e respeita as 
emblemáticas características da época, 
aliadas a um estilo contemporâneo.

O edifício composto por 8 
apartamentos – T1 e T2 e áreas 
entre os 50 e 106 m2 - com o máximo 
conforto e modernidade, tem a sua 
origem no plano de reconstrução da 
cidade após o terramoto de 1755.

Os apartamentos exclusivos, repletos 
de charme, história e modernidade, 
caracterizados pela sua traça original, 
magnífica luz e atenção ao detalhe, 
apresentam sofisticadas soluções 
técnicas, excelentes acabamentos e 
materiais.

The Pombalino style building 
Vitor Cordon 38, located in the heart of 
Lisbon, in the historical and prestigious 
area of Chiado, a short pace from 
Tagus river, preserves and respects the 
characteristics of the era blending it 
with a contemporary style.

Comprising 8 units – 1 and 2 bedroom 
apartments and areas ranging between 
50 and 106 sq. m. – the development 
has maximum comfort and modernity, 
having its origin in the reconstruction 
plan of the city after the 1755 
earthquake.

The exclusive apartments, full of 
charm, history and modernity, maintain 
its original lines, magnificent light 
and attention to details, presenting 
sophisticated technical features and 
excellent finishes and materials.

Chiado

Vitor Cordon 38
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T2

1 to 2 Bedrooms

Área / Area:
50 - 106 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 452.500
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villa
O Villa Garcia, magnífico edifício 
residencial, foi construído nos finais do 
século XVIII. 

As ‘Casas do Palácio’ são compostas 
por 14 amplos apartamentos com 
tipologias T1 a T4+1 e áreas entre os 
73 e os 362 m2, com pés-direitos altos, 
onde os elementos históricos são 
complementados por magníficas áreas 
exteriores.

Por sua vez, as ‘Casas do Jardim’, 
de arquitetura contemporânea, 
apresentam 13 apartamentos T2 a 
T4 – áreas entre 138 e 226 m2 – com 
varandas, terraços e jardim com piscina 
privativa.

Villa Garcia, a magnificent residential 
building, built at the end of the 18th 
century. 

’Casas do Palácio’ comprises 14 wide 
units, from 1 to 4 bedroom apartments 
and areas ranging from 73 to 362 
sq. m., with high ceilings, where the 
historic elements are complemented by 
magnificent outdoor areas.

’Casas do Jardim’, of modern 
architecture, presents 12 units – 2 to 
4 bedroom apartments with areas 
ranging from 138 to 226 sq. m. – with 
balconies, terraces and gardens with 
private swimming pool.

Belém

Villa Garcia
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T4+1

1 to 4 Bedrooms

Área / Area:
73 - 362 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 315.000
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T1 a T5

1 to 5 Bedrooms

Área / Area:
86 - 344 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 576.000

lxLocalizado junto ao El Corte Inglés, 
perto da Fundação Gulbenkian, do 
Parque Eduardo VII e de outros locais 
de excelência da vida comercial, 
cultural e lúdica da cidade.

As janelas do Focus LX abrem para 
uma das principais artérias de Lisboa, 
oferecendo a cada apartamento uma 
das melhores vistas sobre a cidade. 
Uma arrojada composição do espaço, 
assumindo-se, na mais moderna 
expressão arquitetónica. Sauna, jacuzzi 
e banho turco são as utilizações SPA do 
edifício, que se prolongam na piscina e 
jardins exteriores.

Located near El Corte Inglés, close to 
the Gulbenkian Foundation, Parque 
Eduardo VII, Amália Rodrigues Garden 
and other iconic places of excellence, in 
the commercial, cultural and ludic part 
of the city.

The Focus LX windows are open to 
Lisbon’s main arteries, offering some 
of the best views over the city. A bold 
composition of the space in the most 
modern architectural expression. Sauna, 
Jacuzzi and Turkish bath are located at 
the building’s SPA which extends itself to 
the pool and the outdoor gardens.

Avenidas Novas

Focus Lx
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Conclusão /
Completion Estimated
Concluído / Finished

Tipologias / Bedrooms
T1 a T3

1 to 3 Bedrooms

Área / Area:
105 - 176 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 576.000

37A Avenida da República é uma das 
avenidas de maior prestígio em Lisboa. 
De forma muito cómoda, pode aceder 
aos principais locais que a cidade 
nos oferece: um bom restaurante, 
um museu, uma escola, uma zona 
comercial ou simplesmente passear, 
aproveitando o melhor que a vida nos 
oferece.

Com o piso térreo reservado ao 
comércio, o edifício dedica toda 
a restante estrutura à habitação, 
disponibilizando 27 apartamentos com 
tipologias de T1 a T3 e com áreas que 
variam entre 105 e 176 m2. 

Com interiores amplos e estruturados 
para preservar a privacidade 
dos residentes, os apartamentos 
distinguem-se pela qualidade 
e elegância dos materiais e 
acabamentos.

Avenida da República is one of Lisbon’s 
most prestigious avenues. Whether 
you are looking for good restaurants, 
museums, schools, shopping centers, or 
a simple stroll in the park, you can enjoy 
the best that life has to offer.

Apart from the shops on the ground 
floor, the entire building is for residential 
use. The 27 apartments vary in size 
and type, from 105 sq. m for the one-
bedroom apartments to 176 sq. m for 
the three-bedroom apartments. 

With spacious interiors, designed to 
safeguard the residents’ privacy, the 
apartments stand out for the quality 
and elegance of the materials and 
finishes.

Avenidas Novas

República 37
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solar
Mesmo em frente ao histórico jardim 
do Campo Mártires da Pátria, localiza-
se um dos mais promissores projetos 
de reabilitação urbana da capital, o 
Solar de Santana, apenas a dois passos 
do mais antigo elevador da cidade - 
Elevador do Lavra de 1884 - e próximo 
da Avenida da Liberdade, da Baixa e 
do Chiado.

Composto por 20 apartamentos e 2 
moradias com tipologias entre o T1 e o 
T5 Duplex e áreas que variam entre os 
64 e os 352 m2, disponibiliza varandas, 
terraços e um jardim privativo com 
acesso direto para o estacionamento. 

O Solar de Santana com os seus 
elementos históricos exemplarmente 
preservados, é uma referência de 
qualidade na reabilitação urbana de 
Lisboa

Right in front of the historic garden of 
Campo Mártires da Pátria, is located 
one of the most promising projects of 
Lisbon’s urban rehabilitation, Solar de 
Santana, just 2 steps away from the 
oldest elevator of the city - Elevador do 
Lavra from 1884 – and close to Avenida 
da Liberdade, Downtown and Chiado.

Comprising 20 apartments and 2 
houses, from 1 to 5 duplex bedroom 
types and areas ranging from 64 to 352 
sq. m., with balconies, terraces and a 
private garden with direct access for the 
parking area. 

Solar de Santana with its historic 
elements exemplary preserved, 
it is a reference of Lisbon’s urban 
rehabilitation quality.

Colina de Santana

Solar de Santana
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T5 Duplex

1 to 5 Bedrooms

Área / Area:
64 - 352 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 270.000
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vista
O empreendimento Amoreiras Vista 
é um edifício de construção nova - 
arquitetura moderna – com elevados 
padrões de qualidade e conforto. 

A sua excecional localização, junto ao 
Jardim das Amoreiras, é muito bem 
servida de transportes, serviços e 
comércio tradicional, numa zona muito 
calma e tranquila. A vista extraordinária 
de cidade e rio, é uma das principais 
características do empreendimento, 
composto por 50 apartamentos, com 
tipologias T1 a T6 e áreas entre os 53 e 
os 318 m2. 

Com uma inteligente divisão do espaço 
interior, apresenta boa exposição solar, 
amplas áreas, terraços, varandas e 
estacionamento.

Amoreiras Vista development is a brand 
new building – modern architecture 
– with high-end quality and comfort 
standards. 

Its exceptional location, close to 
Amoreiras garden, has plenty of public 
transportation nearby, services and 
local commerce, in a very calm and 
peaceful area. The extraordinary city 
and Tagus river view is one of the main 
features of the development, comprising 
50 units, from 1 to 6 bedroom 
apartments and areas ranging from 53 
to 318 sq. m. 

With a smart division of indoor spaces, 
it presents a great sun exposure, ample 
spaces, terraces, balconies and parking.

Amoreiras

Amoreiras Vista



41

Conclusão /
Completion Estimated

3T / 3Q 2019

Tipologias / Bedrooms
T1 a T6

1 to 6 Bedrooms

Área / Area:
53 - 318 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 352.500
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24O Santos Design é um projeto inovador 
e fiel ao movimento enquadrado no 
bairro. O edifício localiza-se em Santos, 
junto ao rio, uma zona de mudança e 
contrastes, onde se sente a energia e a 
criatividade. 

Composto por 24 amplos 
apartamentos - todos com 
estacionamento - apresenta tipologias 
entre os T1 e T5, possui áreas 
desafogadas, grandes varandas e 
vistas únicas para a Ponte 25 de Abril, 
margem sul, para além do encantador 
Jardim de Santos.

Santos Design is an innovative 
and dynamic project true to the 
neighborhood movement. The building 
is located in Santos, close to the Tagus 
river, an area that is a crossroad of 
change and contrasts, where one can 
feel the energy and creativity. 

Comprising 24 wide apartments – all 
with parking – presents 1 to 5 bedroom 
apartments, with ample spaces, large 
balconies and unique views over the 25 
de Abril Bridge, Southside and the lovely 
Santos garden. 

Zona Ribeirinha / Riverside

Santos Design
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2019

Tipologias / Bedrooms
T1 a T5

1 to 5 Bedrooms

Área / Area:
61 - 595 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 340.000
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villa
Localizado numa zona nobre 
e histórica de Lisboa, junto à 
frente ribeirinha da cidade, o 
empreendimento tem como vizinhança 
embaixadas, jardins, monumentos, 
marinas e polos culturais de 
excelência. 

Para além de um vasto conjunto 
patrimonial de elevado interesse 
histórico e artístico, conta ainda com 
bons e rápidos acessos ao centro da 
capital e à linha do Estoril e Cascais.

Com assinatura do arquiteto Frederico 
Valsassina, o empreendimento 
apresenta uma boa exposição solar, 
jardim com piscina e é composto por 
16 apartamentos e 7 “Casas do Jardim”, 
com tipologias T1+1 a T4+1, alguns dos 
quais com varandas.

Located in a prime and historical 
area of Lisbon, near its riverfront, the 
development has embassies, gardens, 
monuments, marinas and cultural 
centers of excellence in its vicinity. 

Besides a wide set of high historical and 
artistic points of interest, it also offers 
good and easy access to Lisbon’s city 
center and Estoril and Cascais coastline.

Designed by the architect Frederico 
Valsassina, this development offers 
good sun exposure, a garden with 
swimming pool and comprises 16 
apartments and 7 «Garden Houses», 
ranging from 1 to 4-bedrooms, some of 
which with balconies.

Belém

Villa Torrinha
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Conclusão /
Completion Estimated

3T / 3Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T1 a T4

1 to 4 Bedrooms

Área / Area:
98 - 295 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 450.000
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156Localizado numa zona histórica de 
Lisboa, em Belém, com uma relação 
de proximidade com o Chafariz da 
Junqueira e os imóveis classificados 
da Fábrica Nacional de Cordoaria e da 
Quinta das Águias. 

O empreendimento Junqueira 156, 
apresenta excelentes acabamentos 
e equipamentos e é composto por 
9 apartamentos com tipologias que 
variam entre T1+1 e T2+1 e áreas entre 
os 147 e 214 m2.

O empreendimento, com 
espaços exteriores ajardinados e 
estacionamento privativo, insere-se 
numa zona entre o rio e a cidade, com 
extensas áreas verdes, esplanadas, 
monumentos e muitas possibilidades 
de praticar desporto ao ar livre.

Located in a historic area of Lisbon, 
in Belém, closely related with the 
Junqueira Fountain and classified 
buildings such as Cordoaria Nacional 
and Quinta das Águias.

Junqueira 156 presents excellent 
finishes and equipments and is 
comprised by 9 units from 1 to 2 
bedroom apartments and areas ranging 
from 147 to 214 sq m.

The development with landscaped 
outdoor spaces and private parking, is 
located between the river and the city, 
where one can enjoy extensive green 
areas with terraces, monuments and 
opportunities to practice outdoor sports.

Belém

Junqueira 156
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Conclusão /
Completion Estimated
Concluído / Finished

Tipologias / Bedrooms
T1 a T2

1 to 2 Bedrooms

Área / Area:
147 - 214 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 505.000
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Cascais



49
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vmtA poucos passos da Avenida Sabóia, 
no centro do Monte Estoril, a nova Vila 
Montrose potencia agora os mais de 5 
mil metros quadrados da propriedade 
para oferecer 24 residências exclusivas, 
integradas num espetacular jardim 
romântico, com 2 piscinas e uma 
magnífica vista para o oceano.

Composto por  apenas 23 
apartamentos, com tipologias entre 
T1 e T4 e áreas de 77 a 259 m2 e uma 
moradia unifamiliar T4+1, com 427 m2, 
terraços e jardins privativos, o antigo 
chalet oitocentista foi totalmente 
recuperado para manter intacta a 
arquitetura centenária e apalaçada, 
segundo os mais exigentes padrões 
de qualidade, conjugando tradição e 
modernidade. 

Apresenta lugares de estacionamento 
e arrecadações.

A few steps away from Avenida Sabóia, 
in the centre of Monte Estoril, the new 
Vila Montrose takes full advantage of 
the property’s more than 5 thousand 
sq. m. to offer 24 exclusive residences 
integrated within a spectacular 
romantic garden with 2 swimming pools 
and a sweeping view of the ocean.

Comprised by only 23 units, from 1 
to 4 bedroom apartments and areas 
ranging from 77 to 259 sq. m. and one 
4+1-room single family home, with 427 
sq. m., terraces and private gardens, 
the late 19th century chalet was fully 
renovated while maintaining intact its 
centuries-old manor house architecture, 
rebuilt to the most demanding 
standards of quality, that combine 
tradition with modernity. 

It has parking spaces and storerooms.

Estoril / Cascais

Vila Montrose
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Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T4

1 to 4 Bedrooms

Área / Area:
77 - 427 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 500.000
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martinhal
Localizado na exclusiva área natural da 
Quinta da Marinha, rodeado por dois 
campos de golfe profissionais – Quinta 
da Marinha e Oitavos – a escassos 
minutos da magnífica Praia do Guincho 
e apenas a 20 minutos da capital 
portuguesa.

As 12 moradias de tipologia T2 
com 119 m2 que compõem este 
empreendimento de arquitetura 
contemporânea, proporcionam todo 
o conforto e comodidade, espaços 
amplos e luminosos e terraços com 
vista para o campo de golfe.

Com serviços que garantem aos 
seus hóspedes, uma estadia perfeita 
para toda a família, este produto 
de investimento oferece uma 
rendibilidade fixa de 4% ao ano, por 
um período de 6 anos.

Located in the exclusive natural area 
of Quinta da Marinha, surrounded 
by two championship golf courses - 
Quinta da Marinha and Oitavos - a few 
minutes from the magnificent Guincho 
beach and only 20 minutes from the 
Portuguese capital.

The twelve 2 bedroom villas with 119 
sq. m. that comprise this project – of 
contemporary architecture - provide all 
the comfort and convenience, spacious 
and bright spaces, terraces overlooking 
the golf course.

With services that guarantee a perfect 
stay for the whole family, this investment 
product offers a fixed return of 4% per 
year for a period of six years.

Quinta da Marinha

Martinhal Cascais
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Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T2

2 Bedrooms

Área / Area:
119  

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 650.000
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lazzuli
A poucos minutos do centro histórico 
de Cascais, mas localizado numa 
zona muito calma e tranquila da 
vila, encontra-se o novo e exclusivo 
empreendimento Lazzuli.

Com excelente exposição solar, amplas 
áreas e acabamentos de topo, é 
constituído apenas por 6 funcionais 
apartamentos, com tipologias T3 a 
T3+1 e áreas entre os 190 e os 230 m2.

As unidades do piso térreo possuem 
terraço/jardim com piscina privativa 
e os do último andar apresentam 
terraços com vistas desafogadas. 
Todos os apartamentos têm 3 lugares 
de estacionamento.

A few minutes from Cascais historic 
centre yet located in a quiet area of 
the village, the new and exclusive 
development Lazzuli rises. 

With an excellent sun exposure, ample 
spaces and high-end finishes, comprises 
6 functional units – 3 bedroom 
apartments – with areas ranging from 
190 to 230 sq. m.

The ground floor units offers terrace/
garden with private pool and the ones 
on the top floor have terraces with open 
view. All apartments have 3 parking 
spaces.

Cascais

Lazzuli
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Conclusão /
Completion Estimated

3T / 3Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T3 a T3+1

3 Bedrooms

Área / Area:
190 - 230 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 950.000
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Porto



57
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107A centenária Avenida dos Aliados, 
a mais nobre avenida da cidade, 
é palco para os maiores eventos 
sociais, culturais e festivos do Porto. 
A imponência do seu conjunto 
arquitetónico e a sua localização 
privilegiada fazem desta Avenida a sala 
de visitas da cidade.

E é aqui, em pleno coração da Avenida, 
que se encontra o Aliados 107, um 
edifício de elevado valor histórico 
marcado pela verticalidade dos seus 
pilares que percorrem toda a fachada 
do edifício e oito grandiosas figuras 
femininas de granito que vislumbram 
a Avenida.

Composto por 23 habitações com 
estacionamento, o empreendimento 
oferece espaços modernos de 
arquitetura contemporânea, com áreas 
de 53 m2 a 243 m2 e tipologias entre 
T1 a T4. 

The centennial Avenida dos Aliados, 
the most exclusive avenue of the 
city, is the stage of the major social, 
cultural and festive events in Oporto. 
The magnificence of its architectural 
complex and its prime location make 
this Avenue the living room of the city.

And here, in the heart of the Avenue, 
you may find Aliados 107, a historical 
and highly valued building marked 
by the verticality of the pillars that run 
throughout the building’s facade and 
eight granite majestic female figures 
that oversee the Avenue.

Comprising 23 units with parking 
spaces, the building offers modern 
spaces of contemporary architecture, 
with areas from 53 to 243 sq. m. from 
one to four bedroom apartments. 

Avenida dos Aliados

Aliados 107

CE: Isento



59

Conclusão /
Completion Estimated

3T / 3Q 2017

Tipologias / Bedrooms
T1 a T4

1 to 4 Bedrooms

Área / Area:
53 - 243 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 215.000
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1000
O Marechal 1000 é um condomínio 
fechado constituído apenas por 6 
habitações unifamiliares, muito bem 
localizado no centro do Porto, próximo 
da Fundação de Serralves, a poucos 
minutos dos melhores colégios da 
cidade, da Universidade Católica e 
áreas comerciais.

Inserido num lote com cerca de 
2.000 m2, com amplos espaços 
exteriores, pátios e piscinas privativas, 
apresenta tipologias T3 a T5 com áreas 
entre os 281 e 325 m2. Um elevador 
independente, permite um acesso 
privado e fácil ao estacionamento na 
garagem.

Marechal 1000 is a closed condominium 
comprising only 6 single-family houses, 
set in an excellent location in Oporto’s 
centre, close to Fundação de Serralves, 
a few minutes from the best schools 
of the city, Católica university and 
commercial areas.

Set in a plot with 2.000 sq. m., with wide 
outdoor spaces, patios and private 
pools, offering 3 to 5 bedroom houses 
with areas ranging from 281 to 325 sq.m. 
An independent elevator allows an easy 
and private access to the parking spaces 
on the garage.

Porto / Oporto

Marechal 1000
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Conclusão /
Completion Estimated

1T / 1Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T3 a T5

3 to 5 Bedrooms

Área / Area:
281 - 325 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 1.400.000
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Tróia
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Tróia
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tróia
O TROIA RESORT é um destino turístico 
estratégico, apenas a 60 km de Lisboa. 
Inserido numa zona privilegiada, junto 
ao Atlântico e com um dos melhores 
campos de golfe da Europa, é um lugar 
único e perfeito para viver.

O TROIA RESORT tem para oferecer 
uma variedade de soluções; 
townhouses T2, apartamentos com 
tipologias que variam entre T0 e T3, 
villas e lotes para construção de 
1.100 a 2.845 m2.

TROIA RESORT is a strategically located 
tourist destination just 60km away from 
Lisbon. Situated in a privileged region 
on the edge of the Atlantic with one of 
Europe’s top golf courses, it is a unique 
place that makes a perfect home.

This resort offers a variety of solutions: 
2 bedroom townhouses, studios to 3 
bedroom apartments, villas and plots of 
land ranging from 1.100 to 2.845 sq m.

Tróia

TROIA RESORT

Área Apartamentos / Apartments Area: 67 - 190 m2 / sq. m
Villas: 190 - 344 m2 / sq. m
Lotes / Plots Of Land: 1.100 - 2.584 m2 / sq. m
Fractional (1/6) Desde / Starting At: € 49.000
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Conclusão /
Completion Estimated

Finished

Tipologias / Bedrooms
T0 a T3

Studio to 3 Bedrooms

Área / Area:
67 - 344 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 274.000
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Alentejo
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Alentejo
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slbLocalizada no sopé da colina de 
Monsaraz e junto ao serpenteado 
Alqueva, a herdade São Lourenço 
do Barrocal com 780 ha, estende-se 
por uma das paisagens mais bem 
preservadas de Portugal e uma das 
regiões menos povoadas do sul da 
Europa, o Alentejo. Évora, Monsaraz 
e o Alqueva, o maior lago artificial 
da Europa, trazem à sua envolvente 
aspetos de grande interesse 
patrimonial, cultural e paisagístico. 

A herdade há mais de 2 séculos na 
posse da mesma família, tem o seu 
coração funcional e social num antigo 
monte alentejano, onde se encontra 
um hotel de luxo perfeitamente 
integrado na natureza, rodeado 
de vinhas, carvalhos e oliveiras 
centenárias, apoiado por variados 
equipamentos funcionais e de lazer, 
para além de uma ampla gama de 
serviços.

Perfeitamente integrados na herdade, 
estendem-se os 25 lotes de terreno 
a comercializar - de 4.690 a 11.290 
m2 - onde irão nascer as novas 
casas, desenhadas numa linguagem 
arquitetónica comum, cada uma 
cuidadosamente posicionada em 
relação ao caráter singular do terreno, 
estabelecendo um diálogo íntimo entre 
o espaço interior, a privacidade e a 
vista da paisagem exterior.

Located on the foothill of Monsaraz hill 
and near Alqueva’s lake, this estate has 
780 ha and it extends through one of 
the most well preserved landscapes of 
Portugal and one of the least populated 
regions of Southern Europe, Alentejo.
Évora, Monsaraz village and Alqueva, 
the largest artificial lake in Europe, 
offer to its surroundings aspects of 
patrimonial, cultural and landscape 
interest.

Being in the same family for over 2 
centuries, the estate has its functional 
and social heart in an old Monte 
Alentejano, where you can find a luxury 
hotel perfectly blended with nature, 
surrounded by vineyards, oak trees 
and centenary olive trees, supported 
by several both useful and leisure 
equipment, besides a wide range of 
services.

Perfectly integrated on the estate there 
are 25 plots of land for sale - from 4.690 
to 11.290 sq. m – where new houses will 
be born, designed with a communal 
architectural feeling, each one carefully 
positioned regarding the unique plot 
atmosphere, establishing an intimate 
dialogue between indoors and outdoors 
landscape.

Alentejo

São Lourenço
do Barrocal
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Tipologias / Bedrooms
Lotes de Terreno

Plots of Land

Área / Area:
4.690 -11.290 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices Starting at:

€ 300.000
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O investimento imobiliário abrange:

• Aquisição de um ou mais imóveis 
de valor total igual ou superior a 
500.000 Euros 

• Aquisição de um ou mais 
imóveis concluídos há mais 
de 30 anos ou localizados em 
áreas de reabilitação urbana, 
com realização de obras de 
reabilitação urbanas de acordo 
com a respectiva lei, no montante 
global igual ou superior a 350.000 
Euros.

Esta modalidade de investimento 
inclui:

• Imóveis comerciais ou 
residenciais.

• Imóveis adquiridos em 
copropriedade, desde que a 
quota-parte do investidor seja no 
valor mínimo indicado.

• Imóveis adquiridos 
individualmente ou através de 
sociedades unipessoais por 
quotas de que o investidor seja 
sócio.

• Imóveis arrendados.

• Imóveis onerados, na parte que 
excede o montante mínimo do 
investimento.

Real estate investment covers:

• Acquisition of one or more 
properties with a total value equal 
to or exceeding 500.000 Euros.

• The acquisition of one or more 
properties over 30 years old 
or located in urban renewal 
areas, with rehabilitation 
works, in accordance with the 
corresponding legislation, totaling 
an amount equal to or greater 
than 350.000 Euros.

This type of investment includes:

• Commercial or residential 
properties.

• Real estate acquired in co-
ownership, as long as the 
investor’s share is at least the 
minimum indicated value.

• Properties that are acquired 
individually or through sole 
proprietorship companies in which 
the investor is a partner.

• Leased properties.

• Properties encumbered, by 
the amount that exceeds 
the minimum amount of the 
investment.

Incentivos Fiscais / Tax Benefits

Golden Visa / 
Golden Visa Program
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Os benefícios fiscais são concedidos 
aos Residentes Não Habituais por um 
período de 10 anos.

Ter a residência fiscal em Portugal 
oferece ainda vantagens fiscais 
adicionais, uma vez que não existe 
em Portugal imposto sucessório para 
familiares diretos.

Entre os benefícios fiscais 
destacam-se:

• A isenção de tributação em 
Portugal, dos rendimentos de 
fonte estrangeira, resultantes de 
trabalho dependente ou pensões.

 
• A tributação à taxa de 20% 

dos rendimentos de fonte 
portuguesa, decorrentes 
de actividade de valor 
acrescentado*.

*Arquitetos e engenheiros, artistas 
plásticos, atores e músicos, auditores 
e consultores fiscais, médicos e 
dentistas, professores universitários, 
investidores, administradores e 
gestores, quadros superiores, conforme 
especificados na Portaria 12/2010, de 7 
de Janeiro.

The benefits under the Non-Habitual Tax 
Resident Regime are granted for a
period of 10 years.

Having tax residence in Portugal, also 
offers additional advantages, since 
there is no inheritance tax in Portugal for 
direct relatives.

Among the tax benefits are:

• Exemption from taxation in 
Portugal, of foreign income, 
originated from dependent labour 
or pension income.

• Taxation at 20% flat rate of 
proceeds from Portuguese origin, 
that result from added value 
activities*.

*Architects and engineers, artists, 
actors and musicians, auditors and 
tax consultants, doctors and dentists, 
academic professors, investors, 
administrators and managers, 
senior executives, as specified in the 
Implementing Order No. 12/2010, from 
January 7th.

Incentivos Fiscais / Tax Benefits

Residentes Não Habituais / 
Non Habitual Residents
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Vendas | Sales
Theresa Fernandez
theresa.fernandez@pamgolding.co.za
T. +27 21 762 2617

A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e poderá, por motivos técnicos, comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio.
The information contained in this brochure is purely indicative and may be the object of change without prior notice for technical, commercial or legal reasons.

residential.jll.pt

Em parceria com | In partnership with:


