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Premiado em diversas áreas, Portugal 
vive no presente um dos momentos 
de maior notoriedade internacional de 
sempre, a norte, ao centro e a sul.
Povo hospitaleiro, diversidade cultural, 
segurança, rica gastronomia, beleza 
natural e infraestruturas de topo, fazem 
de Portugal um destino cada vez mais 
apetecível, em todas as estações do ano.
 
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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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 Porto. 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. 

Centro histórico | Historic centre

Aliados 107

Conclusão /
Completion Estimated

1T / 1Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T4

1 to 4 Bedrooms

Área / Area:
53 - 243 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices starting at:

€ 215.000CE: Isento

Empreendimento | Development
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plaza
Localizado em pleno centro histórico 
do Porto, entre a Torre dos Clérigos e 
a Sé, na emblemática Rua das Flores, 
o empreendimento Flores Plaza, é 
um edifício totalmente reabilitado, 
mantendo as suas características 
originais.

Com 4 pisos, o empreendimento é 
composto por 21 apartamentos com 
tipologias T0 a T2 e áreas entre os 29 e 
os 102 m2. Os interiores caracterizam-
se pelos seus acabamentos e 
equipamentos de topo. 
Algumas frações possuem simpáticos 
terraços e varandas.

The Flores Plaza development is 
located in the midst of Porto’s historic 
quarter, between the Clérigos and Sé 
Towers, in the iconic Rua das Flores. The 
building has been fully restored whilst 
maintaining its original characteristics.

The condominium comprises of 21 
apartments distributed over 4 floors, 
ranging from studios to 2 bedroom units 
and with areas between 29 and 102 sq. 
m. The apartment interiors feature high-
end finishes and fittings. Some units 
have pleasant terraces and balconies.

Centro histórico | Historic centre

Flores Plaza

Conclusão /
Completion Estimated

4T / 4Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T0 a T2

Studio to 2 Bedrooms

Área / Area:
29 - 102 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices starting at:

€ 370.000CE: Isento

Empreendimento | Development
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Centro histórico | Historic centre Centro histórico | Historic centreCentro histórico | Historic centre Centro histórico | Historic centre
Apartamento | Apartment Apartamento | Apartment Apartamento | ApartmentRef: 37944 Ref: 39012Ref: 38308 Ref: 38373Prédio | Building

Excelente vista para o Rio Douro. 
Cozinha completamente equipada. 
Localizado em pleno centro do 
Porto, próximo da Estação de São 
Bento, zona de comércio, turismo e 
serviços. Garagem para 2 viaturas.

Superb views to the Douro river. 
Fully-fitted kitchen. Set in the middle 
of central Porto, close to the São 
Bento railway station, thriving with 
commerce, tourism and services. 
Garage for 2 cars.

Localizado em edifício com elevador, 
no centro do Porto, próximo da 
estação ferroviária de São Bento. 
Excelentes áreas, cozinha equipada 
e varanda nos quartos. Possibilidade 
de um lugar de garagem.

Set in a building with elevator in 
central Porto, close to the São Bento 
railway station. Excellent areas, fitted 
kitchen and bedrooms with balconies. 
Possibility of a garage parking space.

Prédio do século XX com projeto 
aprovado, localizado no centro 
histórico do Porto, junto ao 
Jardim de São Lázaro, próximo 
da Praça dos Poveiros, Praça da 
Batalha, Faculdade das Belas Artes, 
Biblioteca Municipal do Porto e com 
acessos diretos à Ponte do Infante, 
São Bento e Campanhã.

A 20th century building with an 
approved project and set in Porto’s 
historical quarter, next to Jardim 
de São Lázaro, close to Praça dos 
Poveiros, Praça da Batalha, the Faculty 
of Fine Arts, the Municipal Library of 
Porto and with direct access to the 
Ponte do Infante, São Bento and 
Campanhã.

Localizado na principal zona de 
comércio do Porto. Constituído por 
sala com kitchenette, casa de banho 
e zona de arrumos.

Located in Porto’s main commercial 
zone. Comprises of a kitchenette, 
bathroom and storage area.

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
CLASSE
ENERGÉTICA

B- 

Tipologia / Bedroom:
T3

3 Bedrooms

Tipologia / Bedroom:
T2

2 Bedrooms

Tipologia / Bedroom:
T0

Studio

Área / Area:
167 

m2 / sq m

Área / Area:
154 

m2 / sq m

Área / Area:
412

m2 / sq m

Área / Area:
42

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 950.000

Preço / Price:
€ 650.000

Preço / Price:
€ 950.000

Preço / Price:
€ 185.000

CLASSE
ENERGÉTICA

C
CLASSE
ENERGÉTICA

C
CLASSE
ENERGÉTICA

CCE: Isento
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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 T4+1 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 Porto’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.

Foz

Marechal 1000

Conclusão /
Completion Estimated

1T / 1Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T3 a T4+1

3 to 4 Bedrooms

Área / Area:
281 - 325 
m2 / sq m

Preços desde /
Prices starting at:

€ 420.000

Empreendimento | Development
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CLASSE
ENERGÉTICA

F
CLASSE
ENERGÉTICA

F FozATTICO - Foz
Apartamento | Apartment Ref: 37928

Duplex localizado em prédio antigo 
remodelado. Cozinha em open-space 
para a casa de jantar, com armários 
embutidos e amplas janelas. Quartos 
conectados por casa de banho comum. 
Suite com closet e varanda. Próximo 
da praia e do Jardim do Passeio 
Alegre, bem servido de comércio e 
serviços. 2 lugares de estacionamento 
e arrecadação.

Duplex apartment set in a refurbished 
old building. Open plan kitchen 
leading to the dining room, with 
fitted cupboards and large windows. 
Bedrooms connect to a shared 
bathroom. Suite with closet and 
balcony. Close to Jardim do Passeio 
Alegre, commerce, services and the 
beach. 2 parking spaces and storage.

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Tipologia / Bedroom:
T3

3 Bedrooms

Área / Area:
160 

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 600.000

Junto ao mar, o novo empreendimento 
ATTICO – de arquitetura moderna - 
encontra-se próximo de todo o tipo de 
comércio, Praia da Luz, Mercado da Foz 
e Colégio Inglês.
Composto por 9 apartamentos, os 
seus interiores caracterizam-se pelos 
acabamentos de primeira qualidade. 
Alguns apartamentos possuem uma 
fantástica vista sobre o oceano.

With an excellent location in Foz do Douro, 
close to the sea, the new development 
ATTICO – of modern architecture – is set 
close to all sort of commerce, Luz beach, 
Mercado da Foz and Colégio Inglês.
Comprising 9 units, its interiors feature 
high-end finishes. With an open view, 
some of the apartments offer an amazing 
sea view.

Conclusão /
Completion Estimated

2T / 2Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T0 a T1 duplex

Studio to 1 Bedrooms duplex

Área / Area:
24 - 59

m2 / sq m

Preços desde /
Prices starting at:

€ 119.500

Empreendimento | Development

CLASSE
ENERGÉTICA

DAntunes Guimarães
Moradia | House Ref: 36209

Inserida em terreno com 318 m2, 
constituída por 3 pisos.
Cave com 25 m2. Próxima do acesso 
a A28, comércio e serviços.

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Tipologia / Bedroom:
T3

3 Bedrooms

Área / Area:
165

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 420..000

Set in a plot of land with
318 sq. m., with 3 floors. Basement with 
25 sq. m. Close to the access to A28 
highway, local commerce and services.

CLASSE
ENERGÉTICA

DPinhais da Foz
Moradia | House Ref: 39818

Inserida em terreno com 
400 m2, localizado em zona 
premium. Acabamentos de luxo 
e ótimas áreas. Salas com muita 
luminosidade e com jardim 
privativo. Próximo do comércio, 
serviços e transportes. Garagem 
para duas viaturas.

Set in a prime location on a plot of 
400 sq. m. Excellent areas and luxury 
finishes. Rooms with abundant natural 
light and a private garden. Commerce, 
services and transport links on the 
doorstep. Garage for two cars and 
storage.

 

Tipologia / Bedroom:
T5

5 Bedrooms

Área / Area:
392

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 1.000.000
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CLASSE
ENERGÉTICA

B
CLASSE
ENERGÉTICA

D
CLASSE
ENERGÉTICA

EMonte dos BurgosFoz
Apartamento | ApartmentMoradia | House Ref: 38532Ref: 40927

Duplex completamente remodelado, 
próximo do acesso à VCI. Áreas 
espaçosas com muita luminosidade 
e com dois terraços. Suite com closet 
e com espaço zen no piso superior.

Inserida em terreno com 637 m2, 
com piscina, jardim com furo 
de água e zona de churrasco. 
Distribuída por 4 pisos.
Acabamentos de excelente 
qualidade. Localizada próximo 
do Parque da Cidade e a 2 km da 
Marginal da Foz do Douro.

  

Tipologia / Bedroom:
T4+1

4 Bedrooms

Tipologia / Bedroom:
T3

3 Bedrooms

Área / Area:
294

m2 / sq m

Área / Area:
490

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 480.000

Preço / Price:
€ 1.100.000

A totally refurbished duplex apartment 
close to the VCI access road. Spacious 
areas with abundant natural light and 
two terraces. Suite with closet and with 
a zen space on the upper floor.

Set in a plot of land with 637 sq. m., 
with pool, garden with water hole and 
barbecue area, with 4 floors.
High-end finishes. Located close to 
Parque da Cidade and 2 km from Foz 
do Douro coastal road.

CLASSE
ENERGÉTICA

CCampo AlegreCasa da Música
Ref: 36106Ref: 40382 Moradia | HouseApartamento | Apartment

Completamente remodelada e 
com acabamentos de luxo, inserida 
em lote com 1.740 m2, localizada 
numa zona residencial, próxima 
de comércio e serviços. Anexo no 
jardim, com sala de estar, cozinha 
e casa de banho. Garagem para 7 
automóveis.

Inserido em condomínio fechado, 
próximo da rotunda da Boavista. 
Transportes, comércio e serviços na 
envolvente. Garagem para 3 viaturas 
e arrecadação.

Fully refurbished and with high-end 
finishes, set in a plot of land with 1.740 
sq. m., located in a residential area, 
close to local commerce and services. 
Outbuilding on the garden with living 
room, kitchen and bathroom. Garage 
for 7 cars.

Set in a closed condominium close to 
the Boavista roundabout.
Transport, shops and services in the 
surrounding area. Garage for 3 cars 
and storage space.

Tipologia / Bedroom:
T6

6 Bedrooms

Tipologia / Bedroom:
T3

3 Bedrooms

Área / Area:
508

m2 / sq m

Área / Area:
129

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 2.100.000

Preço / Price:
€ 390.000
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CLASSE
ENERGÉTICA

A

bessa
Numa das zonas mais centrais da 
cidade do Porto, encontra-se o Bessa 
Residence, junto à icónica Avenida da 
Boavista.
Este empreendimento caracteriza-se 
pela sua arquitetura contemporânea, 
centralidade e pela qualidade dos 
materiais e acabamentos. A 10 km 
do aeroporto e próximo da praia, 
tem na sua envolvente os melhores 
estabelecimentos de ensino, áreas 
comerciais e de negócio, assim como 
zonas de lazer.
 
Composto por 21 apartamentos com 
estacionamento, com áreas de 53 m2 a 
165 m2 e tipologias T1, T2 e T2 duplex, 
os apartamentos primam por amplas 
áreas, boas varandas e pela excelente 
exposição solar, o que lhe confere uma 
luminosidade ímpar.

In one of the most central areas of 
Oporto, we can find Bessa Residence, 
close to the iconic Boavista avenue. 
This development stands out by its 
contemporary architecture, centrality 
and quality of its materials and finishes. 
10 kms away from the airport and close 
to the beach, it has on its surroundings 
the best schools, commercial and 
business areas, as well as leisure zones.
 
Comprising 21 units with parking, with 
areas ranging from 53 to
165 sq. m. and 1, 2 and 2 duplex 
bedroom apartments that offer ample 
spaces, great balconies and an excellent 
sun exposure, providing a unique 
luminosity.

Boavista

Bessa Residence

Conclusão /
Completion Estimated

3T / 3Q 2018

Tipologias / Bedrooms
T1 a T2

1 to 2 Bedrooms

Área / Area:
53 - 165 

m2 / sq m

Preços desde /
Prices starting at:

€ 165.000

Empreendimento | Development
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CLASSE
ENERGÉTICA

ALeça da Palmeira
Moradia | House Ref: 39147

Inserida em terreno com 357 m2,
2ª linha mar, próxima da praia de 
Leça da Palmeira.
Cave com sala de jogos, zona de 
lavandaria e quarto com casa 
de banho. Próxima de zona de 
comércio e serviços. Garagem com
4 lugares de estacionamento.

With an area of 288 sq. m, set in a 
plot of 357 sq. m, second row from 
the sea close to the beach at Leça da 
Palmeira. Basement with games room, 
laundry area, bedroom with bathroom. 
Situated close to commerce and 
services. Garage for 4 cars.

 

Tipologia / Bedroom:
T5

5 Bedrooms

Área / Area:
288

m2 / sq m

Preço / Price:
€ 795.000
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mar
Em plena Marginal de Vila Nova de 
Gaia – Canidelo - o Uno Al Mar, é um 
empreendimento com uma localização 
privilegiada na primeira linha do mar, 
exemplarmente integrado na paisagem 
envolvente.

O edifício de arquitetura moderna, 
composto por 40 apartamentos 
de tipologias T0 a T5 e áreas entre 
69 e 303 m2, privilegia a luz solar, 
acabamentos e equipamentos de topo, 
apresentando cozinhas equipadas, 
varandas e garagem.

Uno Al Mar enjoys a privileged seafront 
location on the shores of Vila Nova 
de Gaia, in perfect harmony with the 
surrounding landscape.

This modern building consists of 40 units 
– ranging from studio to 5 bedroom 
apartments and with areas from 69 and 
303 sq. m. - enjoy abundant natural, 
high-end finishes and equipment as well 
as equipped kitchens, balconies and a 
garage.

Vila Nova de Gaia

Uno Al Mar

Conclusão /
Completion Estimated
Concluído / Finished

Tipologias / Bedrooms
T0 a T5

Studio to 5 Bedrooms

Área / Area:
69 - 303

m2 / sq m

Preços desde /
Prices starting at:

€ 270.000

CLASSE
ENERGÉTICA

A

Empreendimento | Development
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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

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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Contacts
theresa.fernandez@pamgolding.co.za

+27 21 762 2617


