
Pr
em

iu
m 

Po
rtf

ol
io

Empreendimentos | Developments
Edição Premium | Premium Edition

February 2019

Th
e



2 The Premium Portfolio 3residential.jll.pt

Deixe-nos a sua  Casa

Leave your  House with us

Lisboa 
+351 213 121 520

Porto 

+351 225 431 090

residential.jll.pt

jllresidentialpt@eu.jll.com

Cascais 
+351 219 105 600

Achieve Ambitions Uma seleção de novos lançamentos em

A selection of new launches in

2018 / 2019

Casal Ribeiro, Lisboa Ouro Residence, Porto

Edifício Náutico, Cascais High Lapa, Lisboa
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Lisboa

Come and discover Lisbon, a 
city full of stories to tell.

Venha e descubra Lisboa, 
uma cidade cheia de 
histórias para contar.
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Casal Ribeiro
A arte de viver num edifício icónico
 
Numa extraordinária localização junto ao Saldanha, encontra-se o edifício Casal Ribeiro. Quatro 
conceitos que vão ao encontro de diferentes personalidades: O Action, o Collection, o Selection 
e o View. O condomínio disponibiliza estacionamento, serviço de concierge, piscina comum, 
ginásio e segurança 24h.

The art of living in an iconic building
 
Casal Ribeiro is a new project in an extraordinary location next to Saldanha. Four concepts to suit 
different personalities: Action, Collection, Selection and View. The condominium offers parking 
space, concierge service, communal swimming pool, gym and 24-hour security.

Localização | Location

Saldanha
Preços desde | Prices from

€323.400 
Especificações | Specifications

Áreas: 49 - 223 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T4 | 
Studio to 4 bedroom 
apartments

CE: B, B-, C
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266 Liberdade
Reescreva a sua História 
 
Numa excecional localização, em pleno Marquês de Pombal no topo da Avenida da Liberdade, 
encontra-se o icónico edifício Diário de Notícias, agora alvo de um notável e cuidado projeto 
residencial. Conta com 34 apartamentos com estacionamento e preserva a sua fachada.

Rewrite Your Story 
 
In an exceptional location, in Marquês de Pombal at the top of Avenida da Liberdade, stands 
the iconic Diário de Notícias building, now a remarkable and careful residential project. Has 34 
apartments with parking and preserves its facade.

Localização | Location

Av. da Liberdade

Preços desde | Prices from

€430.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 47 - 408 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T3 
e T5 | Studio, 1, 2, 3 & 5 
bedroom apartments

CE: A
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First Avenida
De centralidade única, colado à Avenida da Liberdade e junto ao Marquês de Pombal

Combinando de uma forma perfeita a beleza e a funcionalidade, este projeto é verdadeiramente 
diferente de qualquer outro, desde logo pela sua notável e central localização, até às suas 
características únicas, com forte personalidade e sofisticação incorporada em todo o seu design. 
É um edifício burguês  que apresenta elementos arquitetónicos, construtivos e decorativos 
singulares. 

Unique central location, next to Avenida da Liberdade and Marquês de Pombal

Combining perfectly beauty and functionality, this project is truly different from any other, for 
its remarkable central location to his own unique characteristics, with a strong personality and 
sofistication showing throughout the design. It’s a bourgeois building that showcases singular 
architetonic, construtive and decorative elements.

Localização | Location

Av. da Liberdade

Preços desde | Prices from

€320.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 38 - 98 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T2 | 
Studio to 2 bedroom 
apartments

CE: Em curso | In progress
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Jardim de S. Mamede
Um tesouro escondido
 
Com uma localização excecional, entre o Príncipe Real e São Bento, o Jardim de S. Mamede 
é um tesouro escondido numa das melhores localizações da capital. Todos os apartamentos 
com estacionamento e a maioria com espaço exterior e vista.

A hidden treasure
 
With an exceptional location, between Príncipe Real and São Bento, Jardim de S. Mamede is a 
hidden treasure in one of the best locations in the capital. All apartments with parking and most 
with exterior space and view.

Localização | Location

Príncipe Real

Preços desde | Prices from

€410.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 63 - 272 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T4 | 
1 to 4 bedroom apartments

CE: A
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Alcântara LX 55
Estilo industrial junto à zona ribeirinha

Localiza-se na emergente e requalificada zona ribeirinha de Alcântara. Os interiores possuem 
características únicas de estilo industrial, como, por exemplo, paredes de pedra nalgumas 
divisões. Todos os apartamentos com estacionamento, áreas exteriores, os apartamentos 
voltados a sul têm vistas sobre a ponte 25 de Abril.

Industrial style nearby the riverside

Located in the emergent requalified riverside area of Alcântara. The interiors have unique features 
of industrial style, such as stone walls in some of the rooms. All apartments have parking spaces, 
outdoor areas and the ones facing south have views to 25 de Abril Bridge.

Localização | Location

Alcântara

Preços desde | Prices from

€460.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 90 - 115 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T2 | 
1 to 2 bedroom apartments

CE: B
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Rodrigo da Fonseca 40
Contemporâneo e central 
 
Com uma excecional localização central, é um projeto de arquitetura contemporânea com 
16 apartamentos distribuídos por 7 pisos. Todas as frações dispõem de espaços exteriores 
e estacionamento e alguns apartamentos possuem jardim privativo com piscina.

Contemporary and central 
 
With an exceptional central location, is a contemporary architecture project with 16 apartments 
distributed over 7 floors. All units have outdoor spaces and parking spaces and some apartments 
have private gardens with swimming pool.

Localização | Location

Santo António

Preços desde | Prices from

€280.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 36 - 205 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0, T2, T3 | 
Studio, 2 & 3 bedroom 
apartments

CE: A
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POP Saldanha
A arte de viver no centro 
 
Localizado nas Avenidas Novas, no centro de tudo, o POP Saldanha 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.

The art of living in the centre
 
Located in Avenidas Novas, POP Saldanha is an exclusive and innovative offer. All apartments have 
balconies and some have parking spaces. It can also offer a guaranteed return of 4% for a period up 
to 15 years.

Localização | Location

Saldanha

Preços desde | Prices from

€237.500 
Especificações | Specifications

Áreas: 35 - 55 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T1 | 
Studio to 1 bedroom 
apartments

CE: Isento | Exempt
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Mulberry Hill
Viver no topo todos os dias

A escassos metros do Jardim das Amoreiras num bairro tranquilo. Apartamentos com 
excelente exposição solar, varandas e terraços. Os apartamentos, alguns com vista e outros 
com estacionamento, são marcados pela qualidade, o conforto e equipamentos de topo.

Live on top, every day

In a quiet location, only a few meters from Jardim das Amoreiras. With balconies and terraces, has 
excellent sun exposure. Some apartments have views, while others have their own parking; they are 
all distinguished by quality, comfort, and top-of-the-line appliances and finishes.

Localização | Location

Amoreiras

Preços desde | Prices from

€265.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 38 - 209 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T3 
duplex | Studio to 3 bedroom 
duplex apartments

CE: B
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Duque 70
O privilégio de viver entre o Duque e o Marquês

Este novo condomínio fechado preservou as fachadas originais, dotando os interiores de 
acabamentos e equipamentos de topo. Com amplas áreas de circulação, um jardim comum 
e piscina, o empreendimento é composto por 52 apartamentos modernos e funcionais 
todos com estacionamento.

The privilege of living between Duque and Marquês

This new closed condominium is joined by a communal garden. Its original exteriors have been 
preserved whilst the interiors have been equipped with high-end fittings and finishes. 
The development boasts spacious circulation areas and a swimming pool and comprises of 52 
modern and functional apartments - all with parking.

Localização | Location

Av. Duque 
de Loulé

Preços desde | Prices from

€395.000 
Especificações | Specifications

Areas: 71 - 165 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T3 
duplex | Studio to 3 bedroom 
duplex apartments

CE: B-
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High Lapa
O melhor sítio para se viver

Erguido entre o Bairro da Lapa e a Tapada das Necessidades, o novo empreendimento High Lapa, 
possui uma excelente localização. De linhas retas, limpas e equilibradas, o edifício de arquitetura 
contemporânea e tons neutros, aproveita de forma notável a luz natural e a vista sobre o rio, 
projetando largas e espaçosas varandas. Com ginásio, estacionamento e piscina interior comum.

The best place to live

Built between Bairro da Lapa and Tapada das Necessidades, High Lapa has an excelent location. 
The contemporary architecture of the building with straight, clean harmonious lines and neutral 
tones, take advantage of the natural light and river view, with wide and spacious balconies. With 
parking and  communal indoor swiming pool.

Localização | Location

Lapa

Preços desde | Prices from

€540.000
Especificações | Specifications

Áreas: 70 - 170 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T3 
duplex | 1 to 3 bedroom duplex 
apartments

CE: A
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Janelas Verdes
Elegante, moderno e funcional
 
O Janelas Verdes dispõe de vários espaços comuns, como um logradouro ajardinado,  piscina 
exterior e sala de utilização polivalente. Apresenta estacionamento e arrecadações privativas 
para todas as frações.

Elegant, modern and functional

The development has several communal areas such as a garden patio, outdoor swimming pool and 
a multipurpose room. All units have private storage and parking space.

Localização | Location

Santos

Preços desde | Prices from

€550.000
Especificações | Specifications

Áreas: 66 - 156 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T3 | 
1 to 3 bedroom apartments

CE: A, B
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The Nest
Um jardim no centro da cidade 
 
The Nest é um novo condomínio de luxo, com pátios e jardins, muito bem localizado no centro de 
Lisboa, numa zona calma e tranquila entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real. 
Todos os apartamentos possuem arrumos e estacionamentos e alguns piscinas privativas.

A garden in the heart of the city 
 
The Nest is a new luxury condominium with patios and gardens in an excellent central Lisbon 
location, set in a calm and peaceful area between Avenida da Liberdade and Príncipe Real.  
All apartments have storage and parking and some have private pools.

Localização | Location

Rodrigo 
da Fonseca

Preços desde | Prices from

€585.000
Especificações | Specifications

Áreas: 71 - 173 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T3 
duplex | 1 to 3 bedroom duplex 
apartments

CE: A+, A
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São Nicolau Chiado
Localização perfeita, reabilitação de excelência 
 
O São Nicolau Chiado, é um edifício Pombalino totalmente reabilitado, onde se conservaram 
importantes e ricos elementos decorativos da época e onde se combinaram, com elegância 
e eficácia, materiais originais com um design e soluções construtivas contemporâneas.

Excellence in rehabilitation in a superb location 
 
São Nicolau Chiado is a fully restored Pombalino style building, where important and rich decorative 
features from the period have been preserved. Elegance and efficiency have been combined with 
original materials, modern design and constructive solutions.

Localização | Location

Chiado

Preços desde | Prices from

€500.000
Especificações | Specifications

Áreas: 55 - 176 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T3 
duplex | 1 to 3 bedroom duplex 
apartments

CE: B-
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Prata Living Concept
Voltado à luz e ao rio

Empreendimento com assinatura de um dos grandes nomes da arquitetura mundial: o italiano 
arquiteto Renzo Piano.  Com uma frente ribeirinha, o projeto inovador e moderno com amplos 
jardins, varandas e solarengos terraços, comporta as mais modernas soluções técnicas, onde 
todos os materiais e acabamentos foram cuidadosamente selecionados.

A bright, riverside location

Development with signature of one of the great names of the world architecture: the italian 
architect Renzo Piano. This innovative and modern project, with a wide riverfront area, has large 
gardens, balconies and sunny terraces. The development incorporates the most modern technical 
solutions and carefully selected materials and finishes.

Localização | Location

Braço de Prata

Preços desde | Prices from

€440.000
Especificações | Specifications

Áreas: 128 - 361 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T2 a T5 
duplex | 2 to 5 bedroom duplex 
apartments

CE: A
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Palacete Santiago
Intemporal, sóbrio e singular

Este projeto único de reabilitação preservou os elementos arquitetónicos e decorativos de 
maior valor. Com vista de rio, o empreendimento possui jardim e piscina comum. Todos os 
apartamentos com estacionamento e arrecadação.

Timeless, serene and exclusive
 
This unique rehabilitation project retains its most valuable architectural and decorative features. 
The development has river views with a communal swimming pool and garden. All apartments have 
parking and storage space.

Localização | Location

Alfama

Preços desde | Prices from

€2.400.000
Especificações | Specifications

Areas: 222 - 358 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T3 a T5+1 
dulpex | 3 to 5+1 bedroom 
duplex apartments

CE: A
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Trinas
Na Lapa voltado ao Tejo

O Trinas é um projeto de reabilitação total, onde se preservou unicamente a sua bonita fachada 
original. Voltado a sul, com uma notável vista sobre o Tejo, localiza-se no distinto Bairro da Lapa, 
com todo o seu característico e simpático comércio tradicional lisboeta. Os 4 apartamentos 
dispõem de amplos espaços, muita luz, grandes terraços e estacionamento.

Overlooking the Tagus from Lapa

Trinas is a total rehabilitation project where only the beautiful original façade has been preserved.
Located in the distinctive Lapa neighbourhood with its traditional Lisbon shopping charm, its 
south-facing position affords it impressive view over the Tagus. Its 4 spacious apartments offer large 
sunny rooms with ample terraces and parking. 

Localização | Location

Lapa

Preços desde | Prices from

€1.530.000
Especificações | Specifications

Areas: 218 - 227 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T3 e T4 | 
3 & 4 bedroom apartments

CE: A
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Cascais é uma vila 
maravilhosa situada perto 
das melhores praias da 
região de Lisboa.

39+351 219 105 600 | residential.jll.pt

Cascais

Cascais is a delightful town, 
situated close to the finest 
beaches of the Lisbon 
region.
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Edifício Náutico
Viver Cascais

Situado no Largo da Estação, 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. Todas as frações possuem arrecadações e estacionamento.

Living Cascais
 
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.

Localização | Location

Centro | Centre
Preços desde | Prices from

€330.000 
Especificações | Specifications
Áreas: 50 - 204 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0, T2 e T3  
| Studio, 2 & 3 bedroom 
apartments

CE: A

41+351 219 105 600 | residential.jll.pt
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Casas da Areia
O charme de Cascais e o privilégio do mar
 
O condomínio com zonas de circulação viária e pedonal e áreas verdes ajardinadas comuns,  
é composto por sete moradias únicas, amplas e luminosas. Cada moradia apresenta logradouro, 
jardim e piscina privativa e 3 lugares de estacionamento.

The beauty of Cascais and the privilege of the sea

The condominium offers internal circulation roads and footpaths, communal green garden areas, 
and comprises of seven large, bright and unique homes. Each house has a patio, garden and 
private pool, as well as 3 parking spaces.

Localização | Location

Areia
Preços desde | Prices from

€1.315.000 
Especificações | Specifications
Áreas: 223 - 314 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T3 e T5+1 |  
3 & 5+1 bedroom apartments
CE: A

43+351 219 105 600 | residential.jll.pt
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Vila Montrose
Um condomínio com história, um património a preservar

A 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.

A condominium with history, a heritage to be preserved

The 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.

Localização | Location

Monte Estoril
Preços desde | Prices from

€490.000 
Especificações | Specifications
Áreas: 223 - 314 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1 a T4+1 | 
1 to 4+1 bedroom apartments
CE: A

45+351 219 105 600 | residential.jll.pt
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Dom Bosco Residence
A excelência com luz natural 
 
Muito bem localizado na exclusiva e tranquila área residencial do Estoril, o empreendimento 
Dom Bosco Residence é composto por 1 edifício de 10 pisos. Constituído por 14 apartamentos 
de topo, servido por amplas varandas que permitem apreciar a excelente exposição solar. 
Todos os apartamentos com estacionamento.

Excellence with natural light 
 
With a superb location in the exclusive and quiet residential area of Estoril, the 
Dom Bosco Residence project comprises a 10-storey building. It is composed of 14 high-end 
apartments with large balconies to enjoy the excellent sun exposure. 
All apartments have parking spaces.

Localização | Location

Estoril
Preços desde | Prices from

€385.000 
Especificações | Specifications
Áreas: 124 - 149 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T2 e T3 | 
2 & 3 bedroom apartments
CE: B

47+351 219 105 600 | residential.jll.pt
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Villa Maria Pia
Majestade voltada ao mar

Projeto absolutamente único pelas suas características e localização, o empreendimento 
Villa Maria Pia, mesmo à entrada de Cascais, é uma janela rasgada e debruçada sobre o mar.
Composto pelo Chalet da Rainha e 2 edifícios de arquitetura contemporânea - são 14 
apartamentos exclusivos com piscina e SPA.

Majesty facing the sea

Villa Maria Pia, an absolutely unique project due to its features and location, right at the entrance 
of Cascais, is a very large window overlooking the sea. Is composed by the Queen Chalet and 2 
buildings of contemporary architecture –14 exclusive apartments with swimming pool and SPA.

Localização | Location

Cascais
Preços desde | Prices from

€3.000.000 
Especificações | Specifications
Áreas: 195 - 386 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T2 a T4 
duplex | 2 to 4 bedroom duplex 
apartments
CE: Em curso | In progress
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Porto

Localizado no norte de 
Portugal, na margem direita 
do Rio Douro.

51+351 225 431 090 | residential.jll.pt

Porto

Located in the north of 
Portugal, on the right bank 
of the River Douro.
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Primrose City Living
Um projeto único na baixa portuense
 
O projeto de recuperação e a construção de um novo edifício, faz de uma forma notável uma mescla 
entre o contemporâneo e a reabilitação, segundo os mais altos padrões de conforto, qualidade 
e segurança. Apresenta um amplo jardim comum, com relvado e árvores de fruto.  Alguns dos 
apartamentos possuem área exterior e outros estacionamento.

A unique project in downtown Porto

The restoration project and a newly constructed building result in an extraordinary blend of the 
contemporary and the restored, in line with the highest standards of comfort, quality and security.
Offers a large communal garden, a lawn and fruit trees. Some apartments have outdoor areas and others, 
parking facilities.

Cedofeita€170.000 
Localização | LocationPreços desde | Prices from Especificações | Specifications

Áreas: 35 - 158 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T3 | 
Studios to 3 bedroom 
apartments

CE: A, B

53+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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Ouro Residence
Uma vista sem igual

O Ouro Residence é um novo projeto residencial na primeira linha de frente para o rio Douro, 
junto à ponte da Arrábida, zona privilegiada da cidade com acessos rápidos ao centro. Trata-se de 
um edifício de arquitetura contemporânea composto por 14 apartamentos – todos com varandas 
e terraços - que apresentam uma excelente exposição solar. No último piso deste edifício existe 
ainda um duplex com piscina privativa, zona de lazer e vista de 360º. Todos os apartamentos 
possuem área exterior, estacionamento e arrecadação.

A view like no other

Ouro Residence is a new residential project on the waterfront of the River Douro, next to the Arrábida 
bridge, a privileged area of the city with quick access to the centre. This is a modern building 
comprising of 14 apartments - all with balconies and terraces - which have an excellent sunny 
position. The upper floor of this building even has a duplex with private pool, leisure area and 360° 
views. All apartments have outdoor areas, parking and storage space.

Localização | Location

Arrábida
Preços desde | Prices from

€485.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 127 - 254 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T2 a T4 
duplex | 2 to 4 bedroom duplex 
apartments

CE: A

55+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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Infante
Infante é um novo edifício residencial muito bem localizado na zona ribeirinha do Porto. A fachada 
principal expressa características arquitetónicas que remetem para uma construção executada entre 1770 
e 1790. Composto por 16 apartamentos, alguns com área exterior, o Infante apresenta vista frontal de rio a 
tardoz.

Infante is a superbly located new residential building in the riverside area of Porto. The main façade has 
architectural characteristics typical of the 1770-1790 period. Facing towards the river and sunset, Infante 
offers 16 apartments, some with outdoor areas.

Localização | Location

Centro | Centre
Preços desde | Prices from

€185.000 
Especificações | Specifications
Áreas: 36 - 77 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T2 | 
Studios to 2 bedroom 
apartments

CE: B

57+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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Marechal 720
Viver o extraordinário junto à Foz 
 

Apartamentos com uma organização de espaço inteligente, que conferem conforto e funcionalidade, servidos 
pelos mais modernos sistemas de segurança. Apresentam salas abertas ao exterior e algumas unidades 
possuem piscinas estendidas por zonas cobertas e descobertas. Todos os apartamentos com estacionamento.

Localização | Location

Foz
Preços desde | Prices from

€850.000 
Especificações | Specifications

Living the extraordinary near Foz 
 

Apartments with an intelligent organization of space, which gives comfort and functionality served by the most 
modern security systems. They have rooms facing the exterior and some units have swimming pools in covered 
and uncovered areas. All apartments with parking space.

Areas: 207 - 390 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T2+1 
triplex a T4 triplex | 2+1 
bedroom triplex to 4 bedroom 
triplex apartments
CE: B

59+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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Flores Plaza
Um notável exemplar do centro histórico

Com 4 pisos, o empreendimento é composto por 21 apartamentos. Os interiores caracterizam-se pelos 
seus acabamentos e equipamentos de topo. Algumas frações possuem simpáticos terraços e varandas.

Localização | Location

Centro | Centre
Preços desde | Prices from

€400.000
Especificações | Specifications

An outstanding example of the historical quarter

The condominium comprises of 21 apartments distributed over 4 floors. The apartment interiors feature 
high-end finishes and fittings. Some units have pleasant terraces and balconies.

Areas: 69 - 102 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T2 | 
Studios to 2 bedroom 
apartments

CE: Isento | Exempt

61+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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The Rebello
Com vista para o Rio Douro

Na zona Ribeirinha de Vila Nova de Gaia, na margem Sul do Rio Douro, nasce o The Rebello Luxury Hotel 
Apartments, construído no século XVIII, com vistas deslumbrantes sobre a antiga cidade do Porto e do 
seu património mundial, a Ribeira. O The Rebello terá amenities de grande qualidade e será gerido pela 
Bomporto Hotels: Receção e Concierge, estacionamento, arrecadação, Spa&Gym com piscina interior, 
restaurante & bar e amplos jardins e terraços ao ar livre.

Localização | Location

Vila Nova 
de Gaia

Preços desde | Prices from

€237.500
Especificações | Specifications

Overlooking Douro River

We can find The Rebello Luxury Hotel Apartments in the riverside area of Vila Nova de Gaia, on the south 
bank of the Douro river. It was built in the 18th century and has amazing views over the old city of Porto and 
its world heritage, Ribeira. It will have high quality amenities and will be managed by Bomporto Hotels: 
Reception and Concierge, parking, storage room, Spa & Gym with indoor pool, restaurant & bar and large 
gardens and outdoor terraces.

Areas: 32 - 196 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 a T3 
duplex | Studio to 3 bedroom 
duplex apartments

CE: B-

63+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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Clérigos 82
Excelência no centro histórico 
 
No centro da zona turística por excelência e de enorme procura, o projeto preservou as identidades 
e as linguagens arquitetónicas das épocas, atribuindo aos interiores uma atmosfera contemporânea, 
com todas as funcionalidades e conforto da vida moderna, com materiais nobres e detalhes singulares.

Localização | Location

Baixa | Downtown
Preços desde | Prices from

€383.554 
Especificações | Specifications

Excellence in the historical centre 
 
In the centre of the tourist area which is in great demand, the project has preserved the identities and 
architectural languages of the times, giving the interiors a contemporary atmosphere, with all the 
functionalities and comfort of modern life, with noble materials and unique details.

Áreas: 49 - 73 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T0 | 
Studios

CE: C

65+351 225 431 090 | residential.jll.pt
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Bandeirinha 40
De frente para o rio Douro, o Bandeirinha 40 dá lugar a 5 apartamentos exclusivos, com amplas 
áreas, jardim e uma fantástica piscina infinity, onde pode usufruir da serenidade do campo, 
enquanto desfruta das comodidades do centro da cidade.

A baroque house facing Douro river, gives place to 5 unique apartments with ample areas, garden 
and a fantastic infinity swimming pool where you can experience the serenity of the countryside 
while enjoying the amenities of the city center.

Localização | Location

Cedofeita
Preços desde | Prices from

€690.000 
Especificações | Specifications

Áreas: 128 - 185 m²/ sq m

Tipologia | Typology: T1+1 a 
T4 duplex | 1+1 to 4 bedroom 
duplex apartments
CE: Isento | Exempt

67+351 225 431 090 | residential.jll.pt



Contact:

Theresa Fernandez

portugal@pamgolding.co.za

+27 21 762 2617
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