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Quem percorre a avenida, encontra lojas de luxo e elegantes 
hotéis, pequenos jardins e acolhedoras esplanadas, restaurantes, 
teatros e tudo aquilo que a cidade de Lisboa proporciona. É aqui, 
em plena Avenida da Liberdade, que nasce o LIBERDADE 238, um 
edifício residencial que junta tradição e exclusividade.

Renascido das cinzas, o LIBERDADE 238 recupera a arquitetura 
pombalina com que acolheu a alta burguesia portuguesa em 
finais do século XIX, e junta à traça original a qualidade e o 
conforto que o tornam numa referência de bom gosto e bem-
estar.

Viver no Liberdade 238 é desfrutar de uma localização 
privilegiada, que apela aos encantos e tradições de uma cidade 
com mais de 800 anos de história, e que lhes junta toda a 
elegância das mais cosmopolitas capitais. 

Those who stroll along the Avenue will come across luxury stores and 
elegant hotels, small gardens, welcoming esplanades, restaurants, 
theatres and all that the city of Lisbon has to offer.  It is here, right 
on Avenida da Liberdade, that LIBERDADE 238 arises – a residential 
building that combines tradition with exclusivity.

Reborn from the ashes, LIBERDADE 238 re-envisions the Pombaline 
architecture that in the late 19th century housed the Portuguese 
bourgeoisie, adding elements of quality and comfort to the building’s 
original design that make this development a reference of good taste 
and well-being.

Living in Liberdade 238 means enjoying a privileged location that 
appeals to the charms and traditions of a city with over 800 years 
of history, endowing it with the elegance of the most cosmopolitan 
capitals. 

TRADIÇÃO E EXCLUSIVIDADE 
NA MAIS NOBRE AVENIDA 
DA CIDADE

TRADITION AND EXCLUSIVITY 
ON LISBON’S 
MOST PRESTIGIOUS AVENUE



A tradicional calçada portuguesa contrasta com o colorido dos 
jardins, que se sucedem por vários quarteirões, acolhendo aqui 
e ali uma pequena esplanada, uma estátua, uma fonte. Mais 
acima, o majestoso Marquês de Pombal, o Parque Eduardo VII e 
a Estufa Fria dão um toque de verde ao horizonte.

Mais abaixo, a cidade espraia-se até ao rio Tejo, convidando a 
aproveitar o seu azul imenso, os mais de 250 dias de sol que 
brindam Lisboa todos os anos e uma temperatura amena que 
lhe valeu o título de sexta capital mundial com o melhor clima. 

Em redor, avista-se a Lisboa de outros tempos, emoldurada pelas 
suas sete colinas, pelas Ruínas do Carmo e do Castelo de São 
Jorge, pelos miradouros e bairros tradicionais onde não faltam os 
típicos restaurantes, que convivem, hoje, com elegantes bares, 
wine houses, hotéis de charme e marcas de autor, num misto de 
antigo e moderno que mantém a cidade viva.

The traditional Portuguese cobblestone pavements contrast with the 
colourful gardens that flourish along several blocks which, here and 
there, surprise with hidden esplanades, statues and fountains. Further 
up, the majestic Marquês de Pombal square, Edward VII Park and 
Lisbon’s Estufa Fria glasshouse lend a touch of green to the horizon.

Below, the city spreads out towards the Tagus, inviting one to enjoy 
the river’s blue immensity, the 250 plus days of sun Lisbon is blessed 
with every year and the city’s mild temperatures, which have earned 
it the title of 6th world capital with the best climate. 

The surroundings reveal the Lisbon of the past, a city framed by its 
seven hills, Carmo ruins and Castle of São Jorge, dotted by lookout 
points and historic neighbourhoods where one cannot miss the 
traditional restaurants that now co-exist with elegant bars, wine 
houses, boutique hotels and designer brands, in a mix of old and new 
that sustains Lisbon’s dynamism.

UM MISTO DE ANTIGO 
E MODERNO QUE FAZ DE LISBOA 
UMA CIDADE VIVA 

A MIX OF OLD AND MODERN 
THAT MAKES LISBON 
A LIVELY CITY 



ACOLHEDORA E TRADICIONAL MAS MODERNA E COSMOPOLITA
WELCOMING AND TRADITIONAL, WHILE ALSO MODERN 
AND COSMOPOLITAN



UM LUXUOSO DESFILE DE MARCAS INTERNACIONAIS
A PARADE OF INTERNATIONAL LUXURY BRANDS



Viver na Avenida da Liberdade é entrar na Lisboa mais cosmopolita 
de sempre, já considerada a décima avenida mais luxuosa do mundo. 

Construída entre 1879 e 1882, à imagem dos Champs-Élysées, 
depressa se tornou sinónimo de elegância para as elites lisboetas, 
que aí localizaram as suas residências e ali passeavam as últimas 
modas vindas de Paris. No século XXI, a Avenida mantém a sua 
imponência e ganhou um novo glamour. 

Magnífica logo pela sua dimensão - com 1273 metros de comprimento 
e 90 de largura – ela destaca-se agora pelas dezenas de marcas 
mundiais que a elegeram para se representar em Portugal, desde a 
Louis Vuitton à Cartier, passando pela Prada, Gucci, Burberry, Dolce 
& Gabbana, TOD’s ou Max Mara.

Este luxuoso desfile de vestuário, acessórios e joias, que atrai 
diariamente centenas de turistas de todos os cantos do mundo, 
convive com as lojas tradicionais e as alternativas, as grandes 
empresas, os hotéis de luxo, os teatros e os edifícios históricos que 
se renovam, convertendo a Avenida da Liberdade num dos mais 
apetecíveis locais da cidade.

Living on Avenida da Liberdade, already considered the tenth most luxurious 
avenue in the world, is experiencing Lisbon at its most cosmopolitan. 

Built between 1879 and 1882, inspired by the Champs-Élysées, Avenida da 
Liberdade quickly became a synonym of elegance among the Lisbon elite, 
who chose the Avenue to locate their residences and to promenade the 
latest fashions from Paris. In today’s 21st century, the Avenue maintains its 
grandeur, while having gained a newfound glamour. 

Deemed magnificent by its dimension alone – measuring 1.273 meters 
long and 90 meters wide – Avenida da Liberdade is now famed as the 
location of choice in Portugal for top global brands, from Louis Vuitton to 
Cartier and also including Prada, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, TOD’s 
and Max Mara.

This luxurious parade of clothing, accessories and jewellery, which attracts 
hundreds of tourists from across the world on a daily basis, exists alongside 
traditional and alternative stores, large corporations, leading hotels, theatres 
and historical buildings in renovation, all of which have transformed Avenida 
da Liberdade into one of the city’s most desirable spots.

A AVENIDA MAIS DESEJADA  
DA CAPITAL 

THE CAPITAL’S 
MOST DESIRABLE AVENUE 



Fruto de um projeto integral de recuperação, o LIBERDADE 238 
destaca-se pela beleza da sua fachada pombalina, na Avenida 
da Liberdade, que volta a ter os seus antigos vãos, pilastras e 
cornijas de pedra, assim como as guardas metálicas das varandas 
e varandins, elementos que recuperam o toque romântico, 
característico da arquitetura de finais do séc. XIX.

Esta é apenas uma das suas fachadas, já que a vasta área do 
LIBERDADE 238 lhe permite ter uma segunda entrada, pela 
Rua Rodrigues Sampaio. Estas duas frentes dão acesso aos dois 
conjuntos de habitação que compõem o projeto, e que passam 
a estar agregados por um pátio interior, coberto por claraboias 
que inundam de luz o interior e convidam a admirar o jardim 
vertical que se ergue até ao topo, cobrindo de verde uma das 
paredes interiores.

A intervenção efetuada permitiu ao LIBERDADE 238 erguer-se 
acima do secular edifício que o precedeu, contando agora com mais 
dois pisos de cobertura que, embora perfeitamente integrados 
em termos arquitetónicos, reforçam a contemporaneidade da 
oferta.

The result of a comprehensive renovation project, LIBERDADE 238 
stands apart for the beauty of its Pombaline façade, fronting on 
Avenida da Liberdade, which once again boasts its original window 
frames, pilasters and stone cornicing, as well as original metal 
railings of its verandas and balconies – stylistic elements that reclaim 
the romantic touch so characteristic of late 19th century architecture.

This is but one of the building’s façades, since LIBERDADE 238’s 
vast extension allows it to have a second entrance, located on Rua 
Rodrigues Sampaio. These two entries provide access to the two 
housing blocks that make up the residential project and which are 
joined by an interior patio. This patio is sheltered by a skylight roof 
that floods the space with light and invites one to admire the vertical 
garden that reaches to the very top of the building, enveloping an 
entire wall in green.

The intervention carried out has elevated LIBERDADE 238 beyond the 
historical building that once preceded it. The development now boasts 
two more floors, which although perfectly integrated in architectural 
terms, reinforce the contemporaneity of this real estate offer.

ROMANTISMO E MODERNIDADE

ROMANTICISM AND MODERNITY 



UM JARDIM VERTICAL COBRE DE VERDE UMA DAS PAREDES INTERIORES
A VERTICAL GARDEN ENVELOPS AN INTERIOR WALL IN GREEN





O LIBERDADE 238 disponibiliza 24 amplos e elegantes 
apartamentos, assim como duas lojas, num conjunto pensado 
para dar continuidade à oferta que tem transformado a 
principal Avenida lisboeta nesta referência de luxo e qualidade.

Pela Rua Rodrigues Sampaio, acede-se exclusivamente aos 
apartamentos T1, enquanto a entrada da Av. da Liberdade 
congrega a entrada para as tipologias T1 a T4, algumas das 
quais em duplex, aproveitando as diferentes volumetrias que 
compõem o LIBERDADE 238.

O piso térreo, dedicado aos espaços comerciais, disponibiliza 
cinco áreas diferenciadas, num total superior a 800 m2. Perto 
de meia centena de lugares de estacionamento, em três pisos 
subterrâneos, apoiam residentes e lojistas.

LIBERDADE 238 presents 24 ample and elegant apartments, as well 
as two stores, in keeping with the offer that has transformed Lisbon’s 
prime boulevard into a reference of luxury and quality.

The entrance on Rua Rodrigues Sampaio provides access exclusively 
to the one-bedroom apartments, while the main entrance on 
Avenida da Liberdade gives access to the residence’s entire range 
of apartments, with floor plans ranging from one to four-bedroom, 
some of which are organised as duplexes, thus taking advantage of 
the varying dimensions that compose LIBERDADE 238.

The ground floor, reserved for commercial use, presents five distinct 
spaces covering over 800 m2. Close to fifty parking spaces, spread 
over three underground floors, are available to both residents and 
shopkeepers.

24 APARTAMENTOS E CINCO 
LOJAS NUMA REFERÊNCIA 
DE ELEGÂNCIA E QUALIDADE

24 APARTMENTS 
AND TWO STORES: A REFERENCE 
OF ELEGANCE AND QUALITY



Com áreas que variam entre os 79 e os 139 m2 para as 
tipologias T1 e que vão desde os 245 aos 274 m2 para os T4, 
os apartamentos foram desenhados para proporcionar máxima 
privacidade, separando claramente a área social das zonas de 
serviço e repouso. 

As áreas são amplas e a iluminação natural é abundante, fruto 
das múltiplas janelas que se alinham nas fachadas, e parte dos 
apartamentos dispõem ainda de convidativas varandas.

A seleção de materiais denota a excelência da construção 
e dos acabamentos, tendo sido feita criteriosamente para 
proporcionar todo o bem-estar e qualidade de vida.

With areas varying between 79 and 139 m2, in the case of the 
one-bedroom apartments, and reaching between 245 and 274 m2 
among the four-bedroom apartments, all were designed to provide 
maximum privacy by clearly separating social areas from service and 
resting zones. 

The apartments also boast ample areas and abundant natural light, 
as a result of the multiple windows aligned along the façades of the 
building. Some also include welcoming verandas.

The selection of materials attests to the excellence of construction 
and finishing, having been carefully chosen to ensure maximum 
well-being and quality of life.

EXCELÊNCIA DE CONSTRUÇÃO, 
ESPAÇO E PRIVACIDADE

EXCELLENCE OF CONSTRUCTION, 
SPACE AND PRIVACY



T3 E T4 EM DUPLEX NOS PRIMEIROS E ÚLTIMOS PISO
T3 AND T4 DUPLEX APARTMENTS LOCATED ON THE FIRST AND TOP FLOORS



No LIBERDADE 238, cada apartamento é um espaço de conforto 
mas também de funcionalidade e conveniência, dois conceitos 
indispensáveis para quem vive ao ritmo da cidade e encontra 
na sua casa um refúgio de serenidade mas, simultaneamente, 
um espaço de encontro e partilha entre amigos.

É esta a ideia subjacente à pré-instalação dos equipamentos 
essenciais e à opção pelas cozinhas já equipadas e semi-
integradas nas salas.

Pretende-se ainda que cada casa possa espelhar o estilo de 
cada residente, tendo-se optado por uma base de tons neutros 
e formas depuradas, opções bem visíveis nos pavimentos, nas 
bancadas ou nas louças dos quartos de banho, e que deixam a 
cada residente todas as opções de decoração.

At LIBERDADE 238, each apartment is a niche of comfort, but also 
of functionality and convenience – two essential concepts for those 
living at the city’s rhythm, yet searching for a home that provides a 
serene refuge, while simultaneously acting as a space for socialising 
and sharing with friends.

This is the concept underlying the decision to pre-install all essential 
equipment and to provide fully equipped, open-plan kitchens. 

To allow each resident the freedom to imprint a particular chosen 
style on their home, the apartments were decorated using neutral 
tones and clean lines – decisions reflected in the choice of flooring, 
countertops and bathroom sanitary ware, and which leave all 
decorative options open to each homeowner.

Um espaço de conforto, 
funcionalidade  
e conveniência

COMFORT, FUNCTIONALITY  
AND CONVENIENCE
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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.
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