


LISBOA
 Europeia & Exótica

European & Exotic

UMA CIDADE DO MUNDO
A CITY OF THE WORLD

Lisboa, a capital portuguesa desde o séc. XIII, é nos dias 
de hoje uma das cidades mais cosmopolitas, procuradas 
e dinâmicas do mundo, onde o seu rico património histó-
rico coabita, de forma notável, com a modernidade e uma 
reabilitação de enorme qualidade.
Atraindo pessoas de todos os continentes, a cidade apre-
senta um clima excecional com mais de 250 dias de sol 
anuais e segundo um índice internacional, Portugal é o  
3º país mais seguro do planeta.

Lisbon, the Portuguese capital city since the 18th century, 
is nowadays one of the most cosmopolitan, sought after 
and dynamic cities in the world, where its rich historical 
heritage coexists with modernity and high-quality urban 
regeneration in a remarkable manner.
The city attracts people from all continents and offers an 
exceptional climate with over 250 days of sunshine per 
year and according to an international index, Portugal is 
the 3rd safest country on the planet.

“3º PAÍS MAIS 
SEGURO DO MUNDO”
“3rd SAFEST COUNTRY 
IN THE WORLD”

Global Peace Index ranking
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Dentro das zonas de maior prestígio de 
Lisboa, encontra-se claramente o Chiado 
e a Baixa Pombalina, considerada uma 
das primeiras e modernas soluções 
urbanísticas do mundo, coordenada e 
edificada, depois do terramoto de 1755, 
pelo Marquês de Pombal. Destaca-se 
pela sua coerência visual, organização 
retilínea e funcional, inédita à data.
O Chiado tornou-se desde meados de 
oitocentos o centro cultural e intelectual 
lisboeta, com o forte incremento comer-
cial, as suas livrarias e os seus cafés e 
estabelecimentos de tertúlias. Ainda 
hoje é assim, potenciado pela sua ex-
traordinária procura turística.

Chiado and Baixa Pombalina is clear-
ly one of the most prestigious areas of  
Lisbon and is also considered as one of 
the first and modern urban solutions 
in the world, coordinated and built by 
Marquis of Pombal after the 1755 ear-
thquake. It stands out for its visual cohe-
rence, rectilinear and functional organiza-
tion, which had no precedents at the time.
Since the mid-19th century, Chiado has 
become the cultural and intellectual 
centre of the city, with a strong com-
mercial growth, its bookshops and ca-
fés and venues for get-togethers. Even 
nowadays it is like this, boosted by its 
extraordinary tourist demand.

O BAIRRO
 THE NEIGHBOURHOOD

CHIADO, 
O CENTRO CULTURAL 
E INTELECTUAL 
LISBOETA

CHIADO, 
THE CULTURAL AND 
INTELLECTUAL 
CENTRE OF LISBON

4



Baixa-Chiado

Praça do
Comércio

AVENIDA DA LIBERDADE

MARQUÊS
DE POMBAL

Castelo

Restauradores

Cais do Sodré

Rossio

Avenida

Parque
Campo Mártires

da Pátria

Jardim da Estrela

Jardim Botânico

Estrela

LOCALIZAÇÃO ÍMPAR
UNIQUE LOCATION 

E é nesta atmosfera única, entre a Baixa Pombalina e o 
Chiado, que se encontra o edifício São Nicolau, próximo 
de património arquitetónico e cultural de referência, de 
monumentos icónicos, comércio de luxo, do rio Tejo e 
muito bem servido pela rede de transportes.

And it is here, in this unique atmosphere, between  
Baixa Pombalina and Chiado, that we find the São Nicolau 
building, near architectural and cultural heritage of 
reference, iconic monuments, luxury shops, the Tagus 
river and efficiently served by public transportation.
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REABILITAÇÃO DE EXCELÊNCIA:  
18 APARTAMENTOS COM  
TIPOLOGIAS DE T1 A T3 DUPLEX 
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.
O projeto prevê 18 apartamentos com tipologias de T1 a T3 duplex e 
áreas entre os 57 e os 176 m2.

EXCELLENCE IN REGENERATION: 
18 APARTMENTS FROM 1 BEDROOM 
TO 3 BEDROOM DUPLEX
São Nicolau Chiado is a fully regenerated Pombaline building where  
important and rich decorative elements of the Pombaline period were 
preserved and where original materials were combined with contempo-
rary design and building solutions in an elegant and efficient manner. 
The project includes 18 apartments from 1 bedroom to 3 bedroom duplex 
and areas ranging between 57 and 176m2.
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Fachada

Facade
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Hall
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Sala     Living room
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Quarto

Bedroom
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+351 213 121 520 
Residential.jll.pt

“Todos os elementos contidos neste documento são meramente indicativos, poderão sofrer alterações e não têm carácter contratual.
All elements contained in this document are merely na indication, may be altered and do not hold legally.”


