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Authentic living, location of excellence.

Set in the heart of downtown Lisbon, Glória 35 is a  

newly built residential apartment building which  

embodies traditional Portuguese design and modern  

luxury.

Glória 35 consists of eight 2-bedroom apartments with  

52 to 61m2, designed in partnership with the world  

renowned Portuguese interior designer Ana Roque,  

famous for her sophisticated designs and exquisite  

finishes.

Every building and design element was carefully  

selected to the highest quality standard and beauty of  

Portuguese craftsmanship.

Ideally located in the center of Lisbon’s most sought  

after areas (Avenida da Liberdade, Chiado, Bairro Alto,  

Príncipe Real), Glória 35 is the quintessential Lisbon  

lifestyle experience.

A unique opportunity between Avenida da Liberdade and  

Principe Real, in the heart of culture, commerce,  

gastronomy and leisure.

Vida autêntica, localização de excelência.

Situado no coração da baixa de Lisboa, o Glória 35 é um  

edifício residencial recém-construído que incorpora o  

design tradicional português e o luxo moderno.

O Glória 35 é composto por oito apartamentos de  

tipologia T2 e áreas entre os 52 e os 61m2.,  

projectados em parceria com a mundialmente famosa  

designer de interiores portuguesa Ana Roque, famosa  

pelos seus designs sofisticados e acabamentos  

requintados.

Cada edifício e elemento de design foi cuidadosamente  

selecionado para o mais alto padrão de qualidade e  

beleza do artesanato Português.

Idealmente localizado no centro das áreas mais  

procuradas de Lisboa (Avenida da Liberdade, Chiado,  

Bairro Alto e Príncipe Real), o Glória 35 é a experiência  

de estilo de vida por excelência deLisboa.

Uma oportunidade única entre a Avenida da Liberdade e  

o Príncipe Real, no coração da cultura, comércio,  

gastronomia e lazer.



THE  

APARTMENTS

OS  

APARTAMENTOS



With areas from 52,25m2 to 61,60m2, each apartment  

was designed to optimize the sense of space:

. 2 Bedrooms

. 1 Bathroom

. Open kitchen in the livingarea

. Balconies on both sides and patios on the Ground Floor

All the finishes were chosen with the highest level of  

exigency, where stands out:

.  Oak flooring

. All SMEG appliances in fully equippedKitchen

. Tilled bathrooms with white marble fromEstremoz

. Kitchen counters in solid surfaceKRION

Com áreas de 52,25m2 a 61,60m2, cada apartamento  

foi projetado para otimizar a sensação deespaço:

. 2quartos

. 1 casa debanho

. Cozinha aberta na sala de estar

. Varandas em ambos os lados e pátios no piso térreo

Todos os acabamentos foram escolhidos com o mais  

alto nível de exigência, onde se destaca:

. Pavimento decarvalho

. Cozinha totalmente equipada com aparelhos SMEG

. Casas de banho em mármore branco de Estremoz

. Balcões de cozinha em superfície sólida KRION















AVAILABILITY

DISPONIBILIDADE



ADDRESS | MORADA

Rua Santo António à Glória, 35  

1250-215 Lisboa


