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POP Saldanha
Avenidas Novas

Localizado nas Avenidas Novas, no centro de tudo, entre o Saldanha, a Gulbenkian e o Campo Pequeno, 
apresenta-se como uma oferta única e inovadora. Todos os apartamentos com varandas e alguns com 
estacionamento. Pode ainda oferecer rentabilidade fixa de 4% por um período até 15 anos.

A new development located in Avenidas Novas, centrally located between Saldanha, Gulbenkian and Campo 
Pequeno, is an exclusive and innovative offer. All the apartments have balconies and some with parking 
spaces. It can also offer a guaranteed return of 4% for a period up to 15 years.

Mulberry Hill
Amoreiras / Campo de Ourique

Num bairro tranquilo, a escassos metros do Jardim das Amoreiras - entre o Marquês de Pombal e o
Largo do Rato - localiza-se o novo projeto Mulberry Hill, edifício totalmente reabilitado composto por
31 apartamentos - com varandas e terraços. 

In a quiet location, only a few meters from Jardim das Amoreiras - between Marquês de Pombal and 
Largodo Rato - sits the new Mulberry Hill, a completely remodeled building with 31 apartments – with 
balconies and terraces. 

Palacete Santiago
Zona Histórica / Historic Area

Condomínio privado, composto apenas por 3 apartamentos com vista de rio, jardim e piscina comuns.
Todos os apartamentos com estacionamento e arrecadação. Viver no Palacete Santiago é viver na mais 
histórica e nobre Lisboa.

Private condominium, comprising of only 3 apartments with outdoor areas, communal swimming pool and 
garden. All apartments have parking and storage space. Living in Palacete Santiago is to live in Lisbon’s most 
prime and historic areas.

Cais de Santos
Zona Ribeirinha / Riverside Area

Edifício totalmente reabilitado - implantado sobre um antigo cais - conjugou de forma exemplar a sua fachada 
com inspiração pombalina com interiores modernos e vanguardistas. Todos os residentes podem usufruir de 
um espaço de lazer na cobertura do edifício com terraço e uma piscina comum.

The fully refurbished building – set in an old pier – combines its Pombalino style inspired facade with modern 
and avant-garde interiors. All its residents can use a leisure space on the rooftop of the building with a terrace 
and pool.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T0 a T1
Studio to 1 Bedrooms

35 - 55
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 237.500

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T /2Q 2019

T0 a T3 duplex
Studio to 3 duplex 

Bedrooms

38 - 209 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 265.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T3 a T5+1
3 to 5 Bedrooms

222 - 358 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 2.400.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2019

T1 a T3
1 to 3 Bedrooms

68 - 166 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 395.000

Certificado energético: isento

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B
CLASSE
ENERGÉTICA

A
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Duque 70
Avenida da Liberdade

Condomínio fechado com jardim e piscina comuns, com uma excecional localização junto à Avenida da 
Liberdade. O Duque 70 apresenta-se como uma ótima oportunidade para investimento ou habitação. Todos os 
apartamentos dispõem de estacionamento. 

New closed condominium with communal swimming pool and garden, in a superb location next to Avenida da 
Liberdade. Duque 70 is an excellent choice for investment or living, due to its position in a dynamic tourist and 
commercial area. All apartments have parking spaces.

Two Hundred Campo Grande
Avenidas Novas

Com uma ampla frente voltada para o jardim, o Two Hundred Campo Grande é um novo condomínio privado, 
com piscina, sauna e jardim/solário. Todos os apartamentos têm estacionamento.

Two Hundred Campo Grande is a new private condominium with a wide garden-facing frontage, with 
swimming pool, sauna and garden/solarium, comprising 43 apartments, all of which have parking.

Colina de Santana

Com uma notável vista 360º de cidade e rio, o SCENIC é um novo empreendimento de arquitetura moderna, 
com uma excecional localização no centro de Lisboa, junto ao jardim do Campo de Santana. 

With a remarkable 360º view of the city and river, SCENIC is a new development of modern architecture, with 
an exceptional location in the centre of Lisbon, next to Campo de Santana garden.

The Bakery Alfama
Zona Histórica / Historic Area

O projeto The Bakery Alfama - antiga padaria totalmente reabilitada – localiza-se no centro histórico de 
Alfama, o mais antigo bairro de Lisboa, com toda a sua atmosfera tradicional, comércio de proximidade e uma 
notável atividade turística.

The Bakery is a new venture born out of the total restoration of a traditional bakery in Lisbon’s oldest district, 
the historic quarter of Alfama. The business benefits from the district’s authentic atmosphere close to local 
shops and bustling tourist activity.

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2020

T0 a T3 duplex
Studio to 3 duplex 

Bedrooms

70 - 165 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 390.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2019

T1 a T4 duplex
1 to 4 duplex 

Bedrooms

55 - 285 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 350.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T1 a T3 duplex
2 to 3 duplex

Bedrooms

62 - 214
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 315.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2019

T0+2 a T2 duplex
Studio to 2

duplex Bedrooms

46 - 72 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 180.000

SCENICCLASSE
ENERGÉTICA

B-

CLASSE
ENERGÉTICA

A+

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
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Cais da Rosa
Zona Ribeirinha / Riverside Area

Em pleno Cais do Sodré, junto ao Mercado da Ribeira, localiza-se o projeto Cais da Rosa, edifício totalmente 
reabilitado, onde se preservou a traça original. Viver no Cais da Rosa é viver na Nova Lisboa, junto ao Tejo.

In Cais do Sodré, close to Mercado da Ribeira, set in a riverside area of great transformation and 
requalification, is located Cais da Rosa development, a fully refurbished residential building that kept its 
traditional facade. Living in Cais da Rosa is living in the new Lisbon, close to old Tagus river.

Avenida Residence
Lapa / Estrela

Edifício de meados do século XX, totalmente remodelado, localiza-se na Avenida Infante Santo, entre a 
Estrela e o rio Tejo. Apresenta espaçosos interiores, ótima exposição solar, excelentes acabamentos e 
equipamentos de topo.

This development is a mid-20th century building, fully refurbished, located in Infante Santo Avenue between 
Estrela district and Tagus river. It presents large indoor spaces, a great sun exposure, excellent finishes and 
high-end equipment.

Amoreiras Vista
Campo de Ourique / Amoreiras

Edifício de construção nova de arquitetura moderna, com elevados padrões de qualidade e conforto. 
Apresenta boa exposição solar, amplas áreas, terraços, varandas e estacionamento.

Brand new building – modern architecture – with high-end quality and comfort standards. It presents a 
great sun exposure, ample spaces, terraces, balconies and parking.

Orpheu XI
Chiado

Edifício tipicamente pombalino onde uma reabilitação rigorosa valorizou e preservou elementos relevantes 
no seu interior e a sua fachada histórica. Todas as frações possuem estacionamento.

A typical Pombalino building, carefully refurbished, preserving all important elements in its interior and in 
its historic facade. All apartments have parking spaces.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T /2Q 2018

T0 a T2
Studio to 2 Bedrooms

63 - 117
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 340.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2019

T1 a T4
1 to 4 Bedrooms

60 -194 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 245.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2019

T1 a T6
1 to 6 Bedrooms

53 - 318
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 352.500

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

Loft a T3+2
Loft to 3 

Bedrooms

110 - 367 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 690.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

CLASSE
ENERGÉTICA

B

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
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Avenida da Liberdade

Edifício de habitação com um renovado desenho de arquitetura contemporânea, numa excelente 
localização no centro de Lisboa, próximo do Marquês de Pombal. Alguns apartamentos com terraços, outros 
com amplas varandas e vistas desafogadas nos pisos superiores.

Renewed contemporary architectural design, located in Lisbon’s city centre close to Marquês de Pombal. 
Some apartments with terraces, other with wide balconies and open view from the top floors.

Casal Ribeiro
Avenidas Novas

Numa extraordinária localização junto ao Saldanha, o edifício CASAL RIBEIRO, totalmente reabilitado, oferece 
quatro conceitos de vida que vão ao encontro de diferentes personalidades: Action, Collection, Selection e 
View. O condomínio disponibiliza, serviço de concierge, piscina comum, ginásio e segurança 24h.

CASAL RIBEIRO is a new project set in an extraordinary location next to Saldanha, fully refurbished, that offers 
four life concepts to suit different personalities: Action, Collection, Selection and View. The condominium offers 
concierge service, communal swimming pool, gym and 24-hour security.

Prata Living Concept
Parque das Nações

No Braço de Prata, entre o histórico bairro de Alfama - berço da cidade - e o Parque das Nações - um dos 
centros empresariais e comerciais da cidade - nasce um novo e singular projeto com assinatura de um dos 
grandes nomes da arquitetura mundial: o italiano Arquitecto Renzo Piano. 

A new and unique development is born in Braço de Prata, between Alfama - the city’s historic birthplace - and 
Parque das Nações, one of the city’s business and commercial centres, with signature of one of the great 
names of the world architecture.

One D. Carlos I
Zona Ribeirinha / Riverside Area

Edifício de arquitetura contemporânea inserido numa zona histórica habitacional de grande prestígio, na 
frente ribeirinha da cidade, alvo de profunda requalificação urbana e patrimonial. Todos os apartamentos com 
área exterior.

Building of modern architecture set in a prime historic residential area, on the riverside, target of a thorough 
urban and patrimonial refurbishment.

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2020

T0 a T4
Studio to 4 
Bedrooms

49 - 223 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 323.400

Conclusão /
Completion Estimated
Concluído / Finished

T2 a T5+1
2 to 5 Bedrooms

128 - 399 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 590.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2019

T0 a T2
Studio to 2 
Bedrooms

36 - 127 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 249.000

Rodrigo da Fonseca 53 CLASSE
ENERGÉTICA

B-
CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2018

T2 a T3
2 to 3 Bedrooms

99 - 209 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 580.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
CLASSE
ENERGÉTICA

C
CLASSE
ENERGÉTICA

B
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CLASSE
ENERGÉTICA

B-

CLASSE
ENERGÉTICA

B-Ribeira 11
Zona Ribeirinha / Riverside Area

Localizado numa zona renovada e ribeirinha da cidade, o histórico edifício alia a estética contemporânea e 
o conforto aos melhores acabamentos.

Located on a recently renovated area, close to the river,  the historic building that associates its modern look 
and comfort to the best finishing.

Solar de Santana
Colina de Santana

A reabilitação deste edifício recuperou toda a beleza da fachada principal. Disponibiliza varandas, terraços e 
um jardim privativo.
Algumas frações, nos pisos mais altos, possuem vista para o castelo e para o jardim público.

The refurbishment of this building recovered all the beauty of the main facade.
With balconies, terraces and a private garden. Some units, on the top floors, have view to the castle and to 
the public garden.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T0+1 a T3
Studio to 3 
Bedrooms

58 - 160
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 285.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T1 a T5 duplex
1 to 5 Bedrooms

64 - 352 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 270.000

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Atalaia 193
Zona Histórica / Historic Area

Um edifício totalmente reabilitado numa localização única no centro histórico. Todas as unidades foram 
concebidas de forma a maximizar o espaço interior.
Superbly located,  is a totally refurbished building whilst retaining its historic facade. All of the apartments 
were designed to maximise space.

The Bivart Residences
Avenidas Novas

Constituído por 2 blocos com entradas independentes rodeado de pátios, varandas e terraços, onde os 
espaços interiores são amplos e luminosos.

Consisting of 2 blocks with independent entrances. Its interior spaces are large and bright, surrounded by 
patios, balconies and terraces.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2019

T2
2 Bedrooms

79 - 91
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 475.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2019

T1 a T4
1 to 4 Bedrooms

64 - 197 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 295.000
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Certificado
energético:

em curso

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Chiado
Renaissance Chiado Apartments
Extraordinária localização numa rua calma e tranquila 
entre o Chiado e o Cais do Sodré, inserido num 
exemplar edíficio de habitação pombalino.

Amazing location in a quiet and peaceful street, 
between Chiado and Cais do Sodré.

Conclusão /
Completion
Estimated

Concluído/Finished

T2 a T3
2 to 3 Bedrooms

123 - 171 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 985.000

Zona Histórica / Historic Area
The Lumiares
Com uma localização central e privilegiada no topo de 
uma colina, proporciona amplas vistas sobre Lisboa e o 
Rio Tejo. Rendimento fixo de 4% nos primeiros 3 anos.

Enjoying a central and prominent hill-top location, 
command wide views over Lisbon and i the Tagus River. 
Gross guaranteed return of 4% for the first 3 years.

Conclusão /
Completion
Estimated

Concluído/Finished

Lofts a T2
Lofts to 3 

Bedrooms
34 - 120 

m2 / sq m
Desde / Starting

€ 284.000

Zona Ribeirinha / Riverside Area
Promenade
Projeto de arquitetura contemporânea com serviços 
de Spa e ginásio. Todos os apartamentos com espaços 
exteriores, estacionamento e alguns com vista.

Building of modern design with a spa service and fully 
equipped gym. All apartments have outdoor areas 
and parking facilities and some of them with views.

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2020

T1 a T6
1 to 7 Bedrooms

69 - 448 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 600.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

CLASSE
ENERGÉTICA

C

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

CLASSE
ENERGÉTICA

C
Restelo / Belém
Calçada do Galvão 15
Localizado próximo do rio, com amplos espaços 
públicos e jardins, numa envolvente de grande 
cuidado urbanístico e mobilidade.

Located close to the river, with wide public spaces 
and gardens, in a surrounding of great urban care and 
mobility.

Conclusão /
Completion
Estimated

Concluído/ Finished

T1 a T3
1 to 3 Bedrooms

71 - 152 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 295.000

Lapa / Estrela
Olival 6
Localizado na Lapa, o empreendimento é uma 
exemplar reabilitação de um edifício com uma 
fachada histórica.

Located in Lapa,  this development is an outstanding 
example of building renovation featuring historic 
facades.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T /3Q 2019

T1 a T2
1 to 2 Bedrooms

apartmens

53 - 130 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 327.247

Zona Histórica / Historic Area
Áurea 178

Localizado em plena Baixa Pombalina, uma das zonas 
de maior prestígio da cidade, entre o Tejo e o Rossio, 
perto de tudo o que é importante.

Location in Lisbon’s downtown, one of the most 
upmarket areas of the city, between Tagus river and 
Rossio, close to everything that matters. 

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T0 a T2
Studio to 2 
Bedrooms

42 - 91 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 260.000

100%
Sold

Vendido
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CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B

Zona Histórica / Historic Area
Douradores 168
Localizado em plena Baixa Pombalina, beneficia 
de uma incomparável envolvente. Apartamentos 
modernos com acabamentos de topo, mobilados e 
equipados.

Located in the middle of Baixa Pombalina, enjoying 
unrivalled surroundings. Modern apartments with 
high-end finishes, furnished and fully equipped.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T1 a T2
1 to 2 Bedrooms

52 - 80 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 341.000

Avenidas Novas
Focus LX
Condomínio premium com apartamentos de luxo, 
junto ao El Corte Inglés, da Fundação Gulbenkian e do 
Parque Eduardo VII.

The building FOCUS LX stands in front of El Corte 
Inglés, near the Gulbenkian Foundation and Parque 
Eduardo VII.

Concluído /
Finished

T1 a T5
1 to 5 Bedrooms

86 - 344 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 576.000

Campo de Ourique / Amoreiras
Santo Aleixo
Localizado em Campo de Ourique - um dos bairros 
mais carismáticos e familiares da capital.

Located in Campo de Ourique - one of the city’s most 
charismatic family neighbourhoods.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T0 a T2
Studio to 2 
Bedrooms

33 - 100 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 150.000

CLASSE
ENERGÉTICA

A+

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
CLASSE
ENERGÉTICA

D
Zona histórica
Casa Cruz dos Poiais
Projeto com uma excelente localização, na confluência 
de 3 das maiores zonas turísticas da cidade.

New development with a remarkable location, in the 
intersection of 3 of the top touristic areas of Lisbon.

Concluído /
Finished

T0 a T1
Studio  to 1 

Bedroom

48 - 80 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 250.000

Campo de Ourique / Amoreiras
Campo de Ourique Prestige 
Localizado num bairro que tem sabido reinventar-se 
como lugar de indiscutível tradição. Na cobertura do 
edifício existe uma piscina e ginásio comuns. 

Throughout the years, Campo de Ourique has 
reinvented itself as a place of undisputed tradition. 
Historical and cultural tradition and at all times, a 
tradition of good living. 

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T0 a T3
Studio to 3 
Bedrooms

59 - 237 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 310.000

Zona Ribeirinha / Riverside Area
Santos Design
Projeto inovador e fiel ao movimento enquadrado no 
bairro. O edifício localiza-se em Santos junto ao rio.

Santos Design new development is an innovative and 
dynamic project true to the neighborhood movement. 
The building is located in Santos, close to the Tagus 
river.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2019

T1 a T5
1 to 5 Bedrooms

61 - 350 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 340.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B
CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

CLASSE
ENERGÉTICA

C

CLASSE
ENERGÉTICA

F
CLASSE
ENERGÉTICA

E

CLASSE
ENERGÉTICA

B
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CLASSE
ENERGÉTICA

A+
CLASSE
ENERGÉTICA

A

Avenidas Novas
Jardins de São Lourenço
Junto ao Eixo Norte-Sul e a um passo da Praça 
de Espanha, oferece proximidade ao coração dos 
negócios e comércio lisboeta.

Next to Eixo Norte-Sul at a short walk from Praça de 
Espanha, offer proximity to the heart of the city’s CBD 
and retails area.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T0 a T6
Studio  to 6 
Bedrooms

56 - 449 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 275.000

Chiado
Unique Chiado
Muito bem localizado no centro do Chiado, é uma 
reabilitação de um notável edifício oitocentista. 
Algumas frações apresentam rendimento fixo de 4% 
durante 3 anos.

Superbly located in the middle of Chiado, the project 
is a rehabilitation of an impressive XIX centuy building. 
Some units offer 4% guaranteed return during 3 years.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2019

T1 a T3
1 to 3 Bedrooms

apartmens

44-220 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 380.000

Avenida da Liberdade
Off Liberdade
Um projeto singular, onde os elementos naturais têm 
um papel fundamental na criação da ambiência. Pátio 
e piscina comuns.

A unique development, where the natural elements 
have a fundamental role on the creation of the 
environment. Communal pateo and swimming pool.

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T0 a T1 duplex
Studio to 1 
Bedrooms

30 - 82 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 271.000

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Restelo / Belém
Unique  Belém
Um condomínio fechado e exclusivo, com uma vista 
única sobre o rio e a cidade, jardim, piscina, ginásio, 
arrecadação e estacionamento.

A  closed and exclusive condominium, with a unique 
view of the river and the city, garden, swimming pool, 
gym, storage space and parking.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T /2Q 2020

T1 a T5
1 to 5 Bedrooms

61 - 245 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 370.000

Colina de Santana
Lifestyle Capuchos

O novo edifício Lifestyle Capuchos encontra na sua 
envolvente uma rica oferta comercial. Todos os 
apartamentos apresentam varandas ou terraços, 
estacionamento e arrecadação.

With a modern and functional design, the building 
stands out by its bright and by the quality of its 
equipment and finishes. 

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T1 a T3 duplex
1 to 3 Bedrooms

50 - 178 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 265.000

Avenida da Liberdade
Braamcamp 18
O edifício Braamcamp 18 foi edificado nos primeiros 
anos do século XX, no quadro da expansão de Lisboa 
para norte, nos finais do séc. XIX.

Braamcamp 18 building was constructed in the early 
20th century, as part of the expansion of Lisbon to the 
north, at the end of the 19th century.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T1 a T3
1 to 3 Bedrooms

51 - 185 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 255.000

Certificado
energético:

isento

Certificado
energético:

isento



20 21

CLASSE
ENERGÉTICA

B
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Avenida da Liberdade
Sottomayor Residências
O empreendimento é objeto de uma obra de 
reconstrução total, recriando os melhores prédios de 
rendimento e habitação no centro de Lisboa.

The building is undergoing a total reconstruction using 
modern engineering and re-creating the best buildings 
for rental income and main residence, in the centre of 
Lisbon.

Conclusão /
Completion
Estimated

Concluído/Finished

T0 a T5
Studio to 5 
Bedrooms

55-221 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 405.000

Zona Ribeirinha / Riverside Area
São Paulo 260
Edifício pombalino do século XVIII, reabilitado, 
mantendo a arquitetura da época. localizado no 
centro histórico de Lisboa.

18th century building, maintaining the original 
architecture of the era, located in Lisbon’s historic 
quarter.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T1 a T3+1
1 to 3 Bedrooms

83 - 259
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 370.000

Chiado
Edifício Leonel
Localizado numa das ruas mais notáveis e 
carismáticas da capital, composto por 10 
apartamentos, todos com estacionamento.

Located in Chiado, in one of the capital’s most 
prominent and charismatic streets, comprising of 10 
apartments, all with parking facilities.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T1 a T2
1 to 2 Bedrooms

90 - 129 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 713.000

Certificado
energético:

isento

Zona Ribeirinha / Riverside Area
24 de Julho 128 

Localizado próximo do Museu de Arte Antiga. Na 
cobertura do edifício, para além da piscina, encontrará 
também uma sala multiusos.

Located close to National Museum of Ancient Art. The 
building’s rooftop, besides the swimming pool, it offers a 
multipurpose room.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T4 a T5 duplex
4 to 5 Bedrooms

117 - 312 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 990.000

Zona Histórica / Historic Area
Áurea 72
O edifício localizado num quarteirão dos mais 
prestigiados em toda a cidade, mantém a arquitetura 
original. Oferece rentabilidade fixa de 3,5% durante
5 anos.

The building located in one of the most prestigious 
quarters in the city, retains its original architecture. It 
offers 3,5% guaranteed return during 5 years.

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2018

T0 a T1
Studio  to 1 
Bedrooms

33 - 79 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 290.000

Zona Ribeirinha / Riverside Area
Marquês de Sampaio
Muito bem localizado numa zona tranquila possui 
uma excelente oferta de transportes e um forte 
comércio de bairro. Oferece rentabilidade fixa de 4% 
durante 3 anos.

Well-positioned in a peaceful area, benefits from 
excellent transport links as well as established local 
shops. It offers 4% guaranteed return during 3 years.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2018

T0+1 a T1+2
Studio to 1 
Bedrooms

42 - 77 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 250.000

CLASSE
ENERGÉTICA

C

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
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Chiado
The Sandomil Palace
Edifício histórico do século XVII, totalmente 
reabilitado, no topo de Santa Catarina, no Chiado, a 
zona premium de Lisboa. Oferece serviços de receção, 
segurança e concierge.

Historic building from the 17th century, fully 
refurbished, located on top of Santa Catarina hill, in 
Chiado, a Lisbon’s premium area. It offers reception, 
security and concierge services.

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T1 a T4+2
1 to 4 Bedrooms

93 -509
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 548.051

Avenidas Novas
Ávila 193
Excelente oportunidade de viver num espaço de 
prestígio no coração das Avenidas Novas, próximo da 
melhor oferta cultural da capital.

Excellent opportunity to live in a premium area in 
the heart of Avenidas Novas, close to the city’s best 
cultural offering.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2018

T3 a T4
3 to 4 Bedrooms

233 - 242 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 1.100.000

Zona Histórica / Historic Area
Vila Rosário
Localizado próximo do histórico e típico Bairro da 
Graça, o projeto é uma total reabilitação de uma 
tradicional vila operária.

Located close to the historic and typical Graça 
neighbourhood, the development is a complete 
refurbishment of a traditional working class village.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2018

T1 a T2+1
1 to 2 Bedrooms

34 - 87
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 158,763

CLASSE
ENERGÉTICA

C

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

B-
CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Avenidas Novas
República 37
Construído no século XIX e situado nas Avenidas 
Novas, o República 37 é de novo um dos edifícios de 
referência na cidade.

Built in the 19th Century, and located in the Avenidas 
Novas area, República 37 it will be a city landmark.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T1 a T3
1 to 3 Bedrooms

105 - 176 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 576.000

Avenida da Liberdade
The Boulevard
Localizado num  enquadramento de classe, glamour 
e luxo, no extremo sul da emblemática Avenida da 
Liberdade.

In a glamorous area, where class and luxury reigns, 
located in the southern part of Avenida da Liberdade, 
the Restauradores plaza, a new icon emerges.

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T1 a T2
1 to 2 Bedrooms

43 - 105 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 410.000

Chiado
Chiado Flats
O projeto localiza-se em pleno Chiado, próximo da 
Praça Luís de Camões e o Cais do Sodré. Todos os 
apartamentos são vendidos mobilados e equipados.

Chiado Flats development is located in Chiado, close 
to Praça Luís de Camões, between Bairro Alto and Cais 
do Sodré. All aprtments are sold fully furnished and 
equipped.

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2018

Lofts a T2
Lofts to 2 

Bedrooms

34 - 79
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 287.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B
CLASSE
ENERGÉTICA

A+

Certificado
energético:

isento

100%
Sold

Vendido
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RIO TEJO

OEIRAS

OCEANO ATLÂNTICO

PONTE 
25 DE ABRIL

PONTE 
VASCO
DA GAMA

LOURES

CARNAXIDE
LISBOA

ALMADA

CAPARICA

BARREIRO

ALGÉSOEIRAS
CASCAIS

ESTORIL

QTA DA MARINHA

ALCABIDECHE
BICESSE

CARCAVELOS

QUINTA 
DA BICUDACabo 

Raso

Guincho

Boca do 
Inferno Marina

Praia do 
Tamariz

SINTRA

AZENHAS 
DO MAR

A16

A16

IC19

A5

A9

A1PRAIA DAS MAÇÃS
PRAIA GRANDE

Cabo 
da Roca

Castelo 
dos Mouros

QTA DA
BELOURA

Palácio
da Pena

Autódromo
do Estoril

Cascais
Shopping

Aeródromo 
Tires

MALVEIRA 
DA SERRA

HOSPITAL

Azenhas do Mar/Praia das Maçãs/Praia Grande

Sintra/Quinta da Beloura

Malveira da Serra/Quinta da Bicuda

Estoril/Alcabideche/Bicesse

Cascais/Quinta da Marinha

Carcavelos/Oeiras

Cascais
Apenas a 25 km da capital, 
esta antiga localidade 
piscatória é hoje uma vila 
turística de grande prestígio 
internacional, com uma 
vasta programação cultural e 
desportiva, servida por uma 
excelente marina, próxima 
da histórica vila de Sintra e 
da praia do Guincho.

Just 25 km away from 
Lisbon, this old fishing 
location is today an 
international prestigious 
tourist village, with a wide 
cultural and sports offer, 
served by an excellent 
marina and close to the 
historic Sintra village and 
Guincho beach.

Cascais Centro | Centre
Situado no largo da estação de Cascais, numa localização ímpar junto ao mar e ao centro histórico, o projeto de 
características únicas - com a sua arquitetura, elementos decorativos, materiais e paleta cromática ligadas ao 
mar - integra-se de forma perfeita e harmoniosa nesta vila com enorme tradição e vocação marítima. Todos os 
apartamentos com estacionamento e arrecadação.

Set in an exceptional seaside location near the historic quarter, in Largo da Estação, this project has unique 
characteristics - it’s architecture, decoration and marine colour palette - and integrates perfectly and harmoniously 
with the town’s long-standing tradition and maritime connections. All units have storage space and parking.

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2019

T0, T2 e  T3
Studio, 2 and 3 

Bedrooms

50 - 204 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 330.000
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Casas da Areia
Cascais - Quinta da Marinha

Condomínio privado com 7 moradias enquadradas perfeitamente na natureza e com acabamentos de luxo. 
Cada moradia apresenta logradouro, jardim e piscina privativa e 3 lugares de estacionamento.

Private condominium with 7 houses blending perfectly with the surrounding nature and with finishes of 
outstanding quality. Each home has a patio, garden and private pool, as well as 3 parking spaces.

Lazzuli
Cascais Centro / Centre

6 apartamentos no centro de Cascais, alguns com terraço/jardim com piscina privativa e todos com 3 
lugares de estacionamento.

6 apartments in Cascais centre with 3 parking spaces and some units offer terrace, balcony and
garden with private pool.

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2019

T3 e T5
3 and 5 Bedrooms

223 - 314
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 1.315.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T3 a T3+1
3 Bedrooms

190 - 230
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 975.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B

CLASSE
ENERGÉTICA

A Vila Montrose
Cascais - Monte Estoril

24 residências exclusivas, integradas num espetacular jardim romântico, com 2 piscinas e uma magnífica 
vista para o oceano, no centro do Monte Estoril.

24 exclusive residences integrated within a spectacular romantic garden with 2 swimming pools and a 
sweeping view of the ocean, in Monte Estoril centre.

Marinha Guincho
Cascais - Quinta da Marinha

Aldeamento de luxo localizado em Cascais, entre a serra e o mar, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais. O 
aldeamento está equipado com clubhouse onde os moradores podem usufruir de piscina, zona de solário, 
court de ténis, clube de BTT e parque infantil.

Marinha Guincho is a luxurious resort located in Cascais, at the heart of the Sintra-Cascais natural park. The 
resort is equipped with a clubhouse where its residents can enjoy the swimming pool with solarium area, 
tennis court, mountain biking club and playground.

Conclusão /
Completion 
Estimated

4T / 4Q 2018

T1 a T4
1 to 4 Bedrooms

77 - 427
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 490.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T2 a T4+2
2 to 4 Bedrooms

270 - 378 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 850.000

CLASSE
ENERGÉTICA

A

CLASSE
ENERGÉTICA

E
CLASSE
ENERGÉTICA

B-
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Infante
Centro histórico / Historic centre

Infante é um novo edifício residencial muito bem localizado na zona ribeirinha do Porto, incluído no centro 
histórico da cidade, com extensa oferta comercial e de serviços, com uma relação walking distance com a Ribeira 
e o Rio. O Infante apresenta vista frontal de rio a tardoz.

Infante is a superbly located, new residential building in the riverside area of Porto. The area is part of the city’s 
historical quarter and has a wide range of shops, and is within walking distance of the Ribeira area and the Douro 
River. Infante offers amazing views of the river on the rear facade.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2019

T0 a T3 Duplex
Studio to 3 Duplex 

Bedrooms

36 - 133 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 185.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B

a

a

Zona 1 - Centro Histórico

Zona 2 - Foz

Zona 4 - Cedofeita

Zona 5 - Antas

Zona 3 - Boavist

Zona 6 - Massarelos

Zona 7 - Matosinhos Sul

Zona 8 - Vila Nova de Gai
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Centro Histórico / Historic Centre
Aliados 107
Em pleno coração da Avenida, encontra-se o Aliados 
107, um edifício de elevado valor histórico.

In the heart of the Avenue, you may find Aliados 107, a 
historical and highly valued building.

Concluído / 
Finished

T1 a T4
1 to 4 Bedrooms

53 - 243 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 215.000

Foz
Marechal 1000
Condomínio composto por 6 habitações unifamiliares, 
muito bem localizado. Amplos espaços exteriores, 
pátios e piscinas privativas.

Condominium comprising only 6 single-family houses, 
set in an excellent location. Wide outdoor spaces, patios 
and private pools.

Conclusão /
Completion 
Estimated

1T / 1Q 2018

T3 a T5
3 to 5 Bedrooms

281 - 325 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 1.400.000

Foz
Áttico
Empreendimento de arquitetura moderna, com uma 
excelente localização na Foz do Douro, junto ao mar.

Development of modern architecture, with an 
excellent location in Foz do Douro, close to the sea.

Conclusão /
Completion 
Estimated

2T / 2Q 2018

T0 a T1 duplex
Studio to 1 
Bedrooms

24 - 59 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 119,500

Certificado
energético:

isento

Ouro Residence
Foz

Novo projeto residencial na primeira linha de frente para o rio Douro, junto à ponte da Arrábida. Edifício de 
arquitetura contemporânea composto por 14 apartamentos, todos com varandas e terraços,  área exterior, 
estacionamento e arrecadação.

New residential project on the waterfront of the River Douro, next to the Arrábida bridge. This is a modern 
building comprising of 14 units - all with balconies and terraces - which have an excellent sunny position.
All apartments have outdoor areas, parking and storage space.

Primrose City Living
Cedofeita

Novo empreendimento residencial muito bem localizado no centro do Porto, entre a Av. da Boavista, dos 
Aliados e o Palácio de Cristal. O projeto de recuperação e a construção de um novo edifício, faz de uma forma 
notável uma mescla entre o contemporâneo e a reabilitação.

Primrose is a new, superbly located development in the centre of Porto, between Av. da Boavista and Palácio 
de Cristal. The restoration project and a newly constructed building result in an extraordinary blend of the 
contemporary and the restored.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2019

T2 a T4 Duplex
2 to 4 Duplex 

Bedrooms

127 - 254
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 485.000

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T0 a T3 
Studio to 3 Bedrooms

35 - 158 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 160.000

CLASSE
ENERGÉTICA

A

100%
Sold

Vendido
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Boavista
Bessa Residences
Projeto de arquitetura contemporânea, centralidade 
e excelente qualidade dos materiais e acabamentos.

This development stands out by its contemporary 
architecture, centrality and quality of its materials 
and finishes.

Conclusão /
Completion 
Estimated

3T / 3Q 2018

T1 a T2
1 to 2 Bedrooms

53 - 165 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 165.000

Centro Histórico / Historic Centre
Flores Plaza
Localizado em pleno centro histórico do Porto, entre 
a Torre dos Clérigos e a Sé, é um edifício totalmente 
reabilitado.

The Flores Plaza development is located in the midst 
of Porto’s historic quarter, between the Clérigos and Sé 
Towers, has been fully restored.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T0 a T2
Studio to 2 
Bedrooms

29 - 102 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 370.000

Vila Nova de Gaia
Uno Al Mar
Empreendimento com uma localização privilegiada, 
exemplarmente integrado na paisagem envolvente, na 
primeira linha de mar.

Uno Al Mar enjoys a privileged seafront location, in 
perfect harmony with the surrounding landscape.

Conclusão /
Completion 
Estimated

Concluído/Finished

T0 a T5
Studio to 5 
Bedrooms

60 - 303 
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 270.000
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A região mais a sul de 
Portugal, o Algarve oferece 
um apetecível clima 
mediterrâneo, as mais belas 
praias da Europa, aeroporto 
Internacional e é uma das 
melhores regiões para golfe e 
turismo do país.

The most southern region of 
Portugal, the Algarve offers 
a delicious Mediterranean 
climate, the most beautiful 
beaches in Europe, 
International airport and is 
one of the best regions for golf 
and tourism in the country.

Lisboa 
Monsaraz

Su
l d

e P
ort

ug
alPorto

Lagos

A zona de Monsaraz é 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.

Monsaraz area is 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.

Lugar único e perfeito para viver, Tróia é 
um destino turístico estratégico, apenas 
a 60 km de Lisboa, localizada numa zona 
privilegiada, junto ao Atlântico e com 
um dos melhores campos de golfe da 
Europa.

Unique place that makes a perfect home, 
Tróia is a strategically tourist destination, 
just 60 km away from Lisbon, located 
in a privileged region on the edge of the 
Atlantic and with one of Europe´s top 
golf courses.

Tróia / Comporta

CLASSE
ENERGÉTICA

B-

Alentejo / Monsaraz
São Lourenço do Barrocal
Perfeitamente integrados na herdade, estendem-se 
os 25 lotes de terreno a comercializar, onde irão 
nascer as novas casas, desenhadas numa linguagem 
arquitetónica comum.

Perfectly integrated on the estate there are 25 plots 
of land for sale, where new houses will be born, 
designed with a communal architectural feeling.

Lotes de Terreno / 
Plots of Land

4.100 - 11.290
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 300.000

Tróia
TROIA RESORT
O projeto imobiliário TROIA RESORT é um destino 
turístico apenas a 60 km de Lisboa e inserido numa 
zona privilegiada, junto ao Atlântico e com um dos 
melhores campos de golfe da Europa.

The TROIA RESORT real estate development is a 
strategically placed superb tourist destination just 60 
km away from Lisbon. 

Concuído / 
Finished

T0 a T3
Studio to 2 
Bedrooms

67 - 344
m2 / sq m

Desde / Starting
€ 224.000

Algarve / Lagos
Onyria Palmares
O projeto oferece um conjunto de soluções imobiliárias onde 
se destacam as vistas únicas para a baía de Lagos, Ria de 
Alvor e Meia-Praia. A principal característica destas vistas 
assenta na configuração do resort em anfiteatro, integrando 
um campo de golfe desenhado por Robert Trent Jones II.

The project comprises a high-quality selection of real estate 
solutions with unique views to Lagos bay, lagoon of Alvor, 
and Meia-Praia beach. The main feature of its views is based 
on the resort’s amphitheater configuration, incorporating a 
golf course designed by Robert Trent Jones II.

Lotes de Terreno / 
Plots of Land

Desde / Starting
€ 680.000

CLASSE
ENERGÉTICA

B
CLASSE
ENERGÉTICA

A+

Certificado
energético:

isento
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theresa.fernandez@pamgolding.co.za
+27 21 762 2617
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