


Um lugar único.
Uma experiencia exclusiva.
A unique location. An exclusive experience.

A Baixa Pombalina, localizada no centro histórico de Lisboa, entre a colina 
e o rio Tejo, é um dos  bairros mais fascinantes e cosmopolitas da capital. 
É neste importante centro de cultura, moda, comércio e lazer que se ergue 
o mais exclusivo projeto de reabilitação urbanística da cidade: O luxuoso 
edifício Bacalhoeiros 99 – Baixa.

Aqui contempla-se o privilégio de se experienciar um dos mais belos 
passeios da capital. Começando no Castelo de S. Jorge e a sua fantástica 
vista panorâmica sobre a cidade, encontramos a Sé de Lisboa e seus 
magníficos miradouros. Mais à frente, a Casa dos Bicos com a sua 
admirável fachada em forma de diamante e a biblioteca e fundação de José 
Saramago, galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, dão inicio à Rua 
dos Bacalhoeiros e seu belo jardim lado a lado com o Terreiro do Paço e 
suas esplanadas com vista sobre o rio.

Viver na Baixa de Lisboa é usufruir da atmosfera romântica, viva e moderna 
de uma excelente anfitriã, com dezenas de apelos gastronómicos, teatros, 
museus e passeios ao livre.

Rua dos
Bacalhoeiros

B A I X A

Praça do Comércio
Comércio Square

Terreiro do Paço

Metro da Baixa - Chiado
Baixa-Chiado Metro

Museu Nacional de
Arte Contemporânea
Contemporary Art
Nacional Museum

Armazéns do Chiado
Chiado Warehouses

Casa dos Bicos

Sé de lisboa
Lisboa Cathedral

Rio Tejo
Tagus River

Museu do Design e da Moda
Design and Fashion Museum

Baixa Pombalina in the historic city center of Lisbon set between one 
of its seven hills and the river Tagus, is one of the most fascinating and 
cosmopolitan neighborhoods of the capital. It is in this important culture, 
fashion, commerce and leisure hub that one of the city´s most exclusive 
urban renewal projects has emerged: the luxurious building Bacalhoeiros 
99 – Baixa.

From here one may behold and experience one of the most beautiful 
walks in the capital. Starting at the castle of São Jorge and its incredible 
panoramic view over the city, the Cathedral of Lisbon and the city´s 
magnificent belvederes. Further on, Casa dos Bicos with its impressive 
diamond shaped façade, and the José Saramago (recipient of a Nobel Prize 
in literature) Foundation and library where Rua dos Bacalhoeiros begins, 
by the beautiful gardens adjoining Terreiro do Paço with its esplanades 
overlooking the river Tagus.

To live in the Baixa of Lisbon is to enjoy a romantic and lively atmosphere of 
an extraordinary host city, rich in culinary temptations, theater, museums 
and outdoor walks.

Sofisticação e 
funcionalidade em 28 
apartamentos 
Sophistication and Functionality in 28 apartments 

O reabilitado edifício Bacalhoeiros 99 – Baixa, símbolo de excelência 
pela sua herança arquitectónica, ergue-se com 28 apartamentos únicos, 
celebrando um estilo de vida luxuoso em espaços de absoluto conforto 
e elegância.

O projecto do arquitectura do atelier ARX de José e Nuno Mateus, 
preserva o valor histórico e memória do edifício, conservando a fachada 
e os azulejos originais, adicionando-lhe o toque moderno que só as mais 
elegantes tendências da arquitectura podem proporcionar.
Disponibilizando tipologias entre T1 a T3 Duplex com áreas entre os 43 m2 
a 142m2, os apartamentos destacam-se pelas linhas modernas, divisões 
amplas, luz natural, privilegiando o espaço numa envolvência totalmente 
privada e funcional. 

No interior, a atenção ao detalhe, o excelente gosto na seleção de 
materiais e equipamentos fazem do edifício Bacalhoeiros 99 – Baixa, um 
convite exclusivo à habitação.

Para valorizar a área envolvente, está em andamento o projecto de 
reabilitação do Campo das Cebolas pelo Arquitecto Carrilho da Graça, cujo 
espaço terá um estacionamento subterrâneo com alguma capacidade e 
um infantário para dar apoio às famílias da área. 

The renewed building, Bacalhoeiros 99 – Baixa, a symbol of excellence 
due to its architectural heritage, stands with 28 unique apartments that 
celebrate a lifestyle of luxury in a space filled with comfort and elegance.
The architectural project created by ARX architectural atelier by José and 
Nuno Mateus, preserves the historical value and reminiscence of the 
building by maintaining the original façade tiles, while adding a modern 
touch which only the most elegant architectural trends can provide.

Comprising one, two and three bedroom duplex apartments with areas 
ranging from 43 sq. m to 142 sq. m, standout features of the apartments 
include modern lines, ample divisions, natural light, and a predominance 
of space in a totally private and functional environment.

Inside, attention to detail and sublime taste in the selection of fittings and 
fixtures, turn Bacalhoeiros 99 –Baixa, into an invitation for exclusive living.

To enhance the surrounding area, a renewal Project by the architect 
Carrilho da Graça in Campo das Cebolas is underway, and includes 
underground parking and a daycare center for families in the area. 


