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25 ANOS DE HISTÓRIAS 
PARA CONTAR
25 YEARS OF STORIES TO TELL 
Em ano de comemoração de 25 anos 
da Porta da Frente, descubra os prin-
cipais marcos que fazem parte de uma 
história de sucessos, desafios e muitas 
ambições. 

In a year celebrating the 25th anni-
versary of Porta da Frente, discover 
the main milestones that are part of a 
history of successes, challenges and 
many ambitions.
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AO CLIENTE
THE PRIVILEGE OF 
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serviço todos os dias, nas mais 
variadas plataformas. 
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service every day, on the most 
varied platforms.
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CHRISTIE’S UNIVERSE 
O que muitos vêm como uma casa, nós 
vemos como uma peça de arte. Inspire-
-se com uma instituição centenária de 
prestígio e excelência mundiais.

What many see as a property, we see 
as a piece of art. Get inspired by a 
century-old institution of worldwide 
prestige and excellence.
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LISBOA, OEIRAS 
E CASCAIS: UMA 
AVENTURA COM 25 ANOS
AN ADVENTURE 
WITH 25 YEARS
Saiba mais sobre os três 
escritórios da Porta da Frente 
Christie’s e conheça os diferen-
tes mercados.

Learn more about the three of-
fices of Porta da Frente Chris-
tie’s and discover the different 
markets.

ANOS



4

www.portadafrente.com

5

www.portadafrente.com

44
AVENIDA DA LIBERDADE: O PRESTÍGIO E 
REQUINTE COM ASSINATURA PORTUGUESA
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Esta é uma das artérias mais movimentadas e desejadas do 
país e já conquistou o pódio quanto à avenida mais impor-
tante da capital portuguesa.

This is one of the busiest and most desired arteries in 
the country and has already won the podium on the most 
important avenue in the Portuguese capital.
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and recognized Portuguese architects.
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COM O FUTURO NO HORIZONTE 
A MUNICIPALITY WITH THE FUTURE 
ON THE HORIZON
Descubra o que esta localização tem para oferecer e 
um novo projeto imobiliário excecional. 

Discover what this location has to offer and an 
exceptional new real estate project.
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EMPREENDIMENTOS: 
UMA NOVA FORMA DE VIDA
DEVELOPMENTS: A NEW WAY OF LIFE
Conheça projetos magníficos a nível de arquitetura e 
design, que se destacam pela sua vivência única e uma 
preocupação pelo bem-estar dos seus residentes.  

Discover magnificent projects in terms of architecture 
and design, which stand out for their unique experience 
and concern for the well-being of their residents.

66
HOUSE LIVING: A EXCELÊNCIA 
DA GESTÃO IMOBILIÁRIA
THE MOST EXCLUSIVE PROPERTY 
MANAGEMENT SERVICE ON THE MARKET 
Com um conceito tailormade pensado para facilitar o 
dia a dia dos seus clientes e proporcionar-lhes mais 
qualidade de vida, na House Living não há desejos 
impossíveis. 

With a tailormade concept designed to facilitate the 
daily lives of its customers and provide them with 
more quality of life, at House Living there are no im-
possible wishes.
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Podíamos começar por escrever a típica frase: “Parece que foi 
ontem que fundámos a Porta da Frente”. Mas, neste caso, não 
corresponde à realidade. Depois de todos os desafios que criá-
mos, os clientes que tivemos o privilégio de atender – e fidelizar 
–, todos os imóveis magníficos que comercializámos e parcerias 
que desenvolvemos, as páginas da história da Porta da Frente 
Christie’s refletem bem um caminho preenchido de muito traba-
lho. Mas, podemos afirmar, são páginas repletas de um quarto de 
século de paixão e pura dedicação à arte imobiliária.  
O foco total no cliente e nas suas necessidades é a grande missão 
da nossa existência e com esta postura desbravámos um caminho 
que, em muito, contribuiu para a credibilização e profissionalis-
mo de um ramo que há 25 anos era ainda amador e olhado com 
desconfiança. Na verdade, a nossa história escreve-se com base 
num cunho muito particular de vanguardismo e perseverança… 
ou ousadia talvez seja a palavra mais justa. Nunca tivemos medo 
do desconhecido ou de sermos diferentes, pelo contrário, sempre 
nos orgulhámos. Sem receios. Por isso explorámos novos merca-
dos internacionais desde a primeira hora, seguindo primeiro para 
Espanha e, mais tarde, com a abertura do único escritório de uma 
mediadora portuguesa premium em Luanda. Neste âmbito, não 
podemos deixar de referir a afiliação à Christie’s, em 2012, como 
um marco muito relevante na nossa expansão. Nesse mesmo ano, 
fomos os primeiros a ir para o Brasil, numa altura particularmen-
te difícil para o ramo imobiliário. Fomos também os principais 
agentes da internacionalização das regiões de Lisboa e Cascais. 
Ao longo da nossa existência, temos ainda primado pela inova-
ção ao nível da comunicação com os clientes e na utilização das 
mais recentes ferramentas digitais. Sem termos a capacidade de 
prever o futuro, antecipamos mudanças de gostos, de tendências 
de utilização dos espaços e dos requisitos de exigência cada vez 
mais vincados dos nossos clientes. Sim, temos orgulho no nosso 
passado, pois este é revelador da nossa identidade e carisma, mas 
a inovação integra o nosso ADN desde o primeiro minuto. Talvez 
por isso esperamos e encaramos o futuro com tanto entusiasmo e 
esperança de que o melhor ainda está para vir. Talvez nos próxi-
mos 25 anos. Para finalizar, enquanto razão da nossa existência, 
deixamos um agradecimento muito particular a todos os clientes, 
compradores e vendedores cujo destino, felizmente, se cruzou 
com o nosso. Mas, não menos importante, uma palavra muito 
especial aos promotores imobiliários que têm acreditado na nos-
sa capacidade e que connosco percorreram um caminho comum 
de aprendizagem e concretização de sonhos. Quanto aos nossos 
fantásticos colaboradores, não podemos deixar de lhes agradecer 
toda a entrega a esta causa. Todos, sem exceção, tiveram, têm e 
terão um papel fundamental no crescimento e aperfeiçoamento 
da Porta da Frente Christie’s. Esperamos poder contar com todos 
para pelo menos mais 25 anos de dedicação ao nosso maior 
propósito: melhorar o atendimento ao cliente a cada dia.  

Obrigado a todos 

We could start by writing the typical sentence: “It seems like 
yesterday that we founded Porta da Frente”. But in this case, 
it is not true. After all the challenges we’ve created, the clients 
we’ve had the privilege of serving - and retain -, all the magni-
ficent properties we’ve sold and partnerships we’ve developed, 
the pages of Porta da Frente Christie’s history reflect well a 
path filled with a lot of hard work. But, we can assure you, 
these pages are full of 25 years of passion and pure commit-
ment to the art of real estate. Our total focus on the client and 
his needs is the great mission of our existence and with this 
posture we have paved the way that has greatly contributed to 
the credibility and professionalism of a business that was still 
amateurish and viewed with suspicion 25 years ago.  In fact, 
our history is written on the basis of a very particular spirit of 
vanguardism and perseverance... or daring is perhaps the right 
word. We have never been afraid of the unknown or of being 
different, quite the contrary, we have always been proud. With 
no fears. That’s why we explored new international markets 
from the outset, firstly going to Spain and later, with the ope-
ning of the only office of a premium Portuguese real estate bro-
ker in Luanda. In this context, we must mention the affiliation 
with Christie’s, in 2012, as a very relevant milestone in our 
expansion. In that same year, we were the first to go to Brazil, 
at a particularly difficult time for the real estate business. We 
were also the main actors of internationalisation in Lisbon 
and Cascais regions. Throughout our existence, we have also 
prioritised innovation in terms of communication with clients 
and the use of the latest digital tools. Without having the ability 
to predict the future, we anticipate changes in tastes, trends in 
the use of spaces and the increasingly demanding requirements 
of our clients. Yes, we are proud of our past, as it reveals our 
identity and charisma, but innovation has been part of our 
DNA since the very first minute. Perhaps this is why we hope 
and face the future with such enthusiasm and confidence that 
the best is yet to come. Maybe in the next 25 years. To con-
clude, as the reason for our existence, we want to express our 
particular gratitude to all our clients, buyers and sellers whose 
destiny fortunately crossed ours. But, no less important, a very 
special reference to the real estate promoters who have belie-
ved in our capacity and who, with us, have walked a common 
path of learning and accomplishment of dreams. As for our 
great employees, we can only thank them for all their commit-
ment to this cause. Everyone, without exception, had, has and 
will have a fundamental role in the growth and improvement of 
Porta da Frente Christie’s. We hope to be able to keep counting 
on everyone for at least another 25 years of dedication to our 
greatest purpose: improving customer service every day. 

Thank you all 

Rafael Ascenso
Diretor Geral / CEO

CELEBRAMOS O PASSADO, 
PREPARANDO O FUTURO
WE CELEBRATE THE PAST, PREPARING FOR THE FUTURE

EDITORIAL DE 25 ANOS
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PRÍNCIPE REAL: UM BAIRRO SECULAR 
QUE SE RENDEU À MODERNIDADE
PRÍNCIPE REAL: A SECULAR NEIGHBORHOOD SURRENDERED TO MODERNITY

A norte do Miradouro de São Pedro de Alcântara encontra-se 
o bairro do Príncipe Real, com uma agradável praça e o seu 
jardim icónico. É o bairro onde os níveis de FOMO (a sigla 
inglesa que significa “fear of missing out”, uma expressão que 
reflete a sensação de estar a perder qualquer coisa incrível) 
atingem valores elevadíssimos. Se o percorrer de uma ponta 
à outra, encontrará diversos locais onde tem de parar, desde 
as lojas mais trendy aos restaurantes com sabores dos quatro 
cantos do mundo.

North of the São Pedro de Alcântara viewpoint is the Prínci-
pe Real neighborhood, with a pleasant square and its iconic 
garden. It is the neighborhood where the levels of FOMO 
(the English acronym that means “fear of missing out”, an 
expression that reflects the feeling of losing something in-
credible) reach extremely high values. If you travel from one 
end to the other, you will find several places to stop, from the 
most trendy shops to restaurants with flavors from the four 
corners of the world.

PRÍNCIPE REAL

Jardim do Príncipe Real
Em pleno centro de um dos mais badalados bairros de Lisboa, 
este jardim oferece uma panóplia de atrações: um parque 
infantil, várias esplanadas e até um incrível exemplar de um 
cedro-do-buçaco que conta com quase 150 anos de histórias 
por contar. Já para não falar de que se há paragem obrigatória 
para os mercados é precisamente o Jardim do Príncipe Real, 
que todos os fins-de-semana é ocupado por bancas de peque-
nos produtores e artesãos. 

Um imóvel excepcional
E é neste clima onde o tradicional se funde com o moderno 
que podemos encontrar uma moradia única e com detalhes 
excepcionais, um verdadeiro oásis no centro da capital. De 
tipologia T6 com 915 m2 de área bruta e generosos 618 m2 de 
área útil, dispõe de 4 pisos servidos por elevador, onde cada 
pormenor faz a diferença neste projeto de arquitetura contem-
porânea. O duplo pé direito, os acabamentos de luxo e a am-
plitude das áreas fazem com que este imóvel proporcione uma 
qualidade de vida incomparável, onde pode relaxar no final de 
um dia de trabalho na generosa sala de 70 m2 ou recolher para 
uma das 6 suítes da casa, em total tranquilidade. Para os aman-
tes de gastronomia, os espaços dedicados a esta arte também 
foram cuidadosamente desenhados: cozinha, copa e despensa 
totalizam mais de 40 m2 de área, apoiadas por uma sala de 
jantar com 22 m2. A área exterior, por sua vez conta com 360 
m2 de terraço, com jardim e piscina para desfrutar dos me-
lhores momentos em família ou com amigos nos mais de 250 
dias de sol por ano que Lisboa oferece. É impossível não nos 
apaixonarmos por este imóvel, que consegue disponibilizar 
total privacidade no centro de Lisboa, com vistas desafogadas 
e uma arquitetura deslumbrante. 

Príncipe Real garden
Right in the center of one of the most popular 
neighborhoods in Lisbon, this garden offers a range of 
attractions: a playground, several terraces and even an 
incredible example of a cedar-of-bushes that has almost 
150 years of stories to tell. Not to mention that if there is a 
mandatory stop for the markets it is precisely the Príncipe 
Real garden, which every weekend is occupied by stalls of 
small producers and artisans.

An exceptional property
And it is in this climate where the traditional merges with 
the modern that we can find a unique villa with excep-
tional details, a tr y detail makes the difference in this 
contemporary architecture project. The high ceilings, the 
luxury finishes and the spaciousness of the areas provide 
this property an incomparable quality of life, where you 
can relax at the end of a working day in the generous 70 
sqm living room or go to one of the 6 suites in the home, 
in total tranquility. For food lovers, the spaces dedicated 
to this art have also been carefully designed: kitchen, 
storeroom and pantry total over 40 sqm, supported by a 22 
sqm dining room. The outdoor area, in turn, has 360 sqm 
of terrace, with garden and pool to enjoy the best moments 
with family or friends in the more than 250 sunny days a 
year that Lisbon offers. It is impossible not to fall in love 
with this property, which manages to offer total privacy 
in the center of Lisbon, with open views and stunning 
architecture.

“O DUPLO PÉ DIREITO, OS ACABAMENTOS DE LUXO E A AMPLITUDE DAS ÁREAS FAZEM 
COM QUE ESTE IMÓVEL PROPORCIONE UMA QUALIDADE DE VIDA INCOMPARÁVEL.”
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Foi em 1995 que a Porta da Frente abriu as suas portas e se 
apresentou pela primeira vez ao mercado com um projeto am-
bicioso e preparado para liderar, com base na prestação de um 
serviço imobiliário de excelência. A ideia da necessidade de es-
pecialização num só mercado levou à escolha de Cascais para 
nos implementarmos e iniciarmos o nosso desenvolvimento 
no segmento médio/alto e alto. Este é um mercado premium e 
de prestígio nacional e internacional, onde nos posicionamos 
até aos dias de hoje como a principal mediadora do segmen-
to. Posteriormente, expandimos rumo à capital portuguesa. 
Também em Lisboa, onde somos actualmente um dos dois 
principais players, conseguimos fazer a diferença, uma vez 
que liderámos a mudança no atendimento ao cliente, através 
de um serviço personalizado e de proximidade. A vontade de 
trabalhar de forma próxima e personalizada, levou-nos a abrir 
o nosso terceiro e mais recente escritório, em Oeiras, apesar 
de já atuarmos anteriormente nesta área geográfica. Vender 
casas nunca nos bastou. A nossa visão vai muito mais além: 
para sermos os melhores é necessário angariar os imóveis mais 
distintos, contar com uma equipa especializada e dedicada, ter 
os melhores parceiros e prestar nada menos que um serviço 
exímio. É por tudo isto que nos distinguimos por um portefólio 
rico em empreendimentos e imóveis avulsos de enorme quali-
dade. Mas, acima de tudo, é por estas razões que criámos laços 
de confiança com clientes que permanecem fiéis aos nossos 
serviços e com os quais trabalhamos desde o primeiro dia. 

ADN 
A nossa filosofia alicerça-se na valorização do cliente como 
o nosso maior ativo. Atender os nossos clientes é um enorme 
privilégio e garantir a prestação de um serviço personaliza-
do, de proximidade e que vá ao encontro – ou supere – as 
suas expetativas é a nossa maior missão diária. Trabalhamos 
afincadamente para garantir uma experiência singular a todos 
os que nos confiam a missão de encontrar o seu imóvel de 
sonho – independentemente da finalidade – ou de vender a sua 
propriedade. Enquanto mediadora imobiliária estamos sempre 
presentes para os nossos clientes durante todo o processo, des-
de a prestação de um serviço de consultoria, através de todo o 
aconselhamento necessário, até ao auxílio nos processos buro-
cráticos e o não menos essencial acompanhamento pós-venda.
Embora o processo de digitalização possa tornar mais impes-
soal o relacionamento consultor-cliente, continuamos a fazer 
questão de manter um relacionamento de proximidade e seguir 
à regra todos os princípios que enraizámos e que nos caracteri-
zam desde a fundação.

It was in 1995 that Porta da Frente opened its doors and 
presented itself for the first time to the market with an ambi-
tious project prepared to lead, based on offering an excep-
tional real estate service. The need to specialize in a single 
market led to the choice of Cascais to establish and develop 
in the medium/high and high segment. This is a premium 
and prestigious national and international market, where we 
have positioned ourselves to this day as the main real estate 
broker of the segment. Later, we expanded to the Portuguese 
capital. Also in Lisbon, where we are currently one of the 
two main players, we have managed to make a difference, 
as we have led the change in customer service, through a 
customised and proximity service. The desire to work in a 
closer and more personalised way led us to open our third 
and most recent office, in Oeiras, despite the fact that we 
already operated in this geographical area before. Selling 
houses was never enough for us. Our vision goes far beyond: 
in order to be better, it’s necessary to search for the most 
distinctive properties, to have a specialised and dedicated 
team, the best partners and to provide nothing less than an 
exquisite service. It is for all this that we are distinguished 
by a rich portfolio of developments and individual properties 
of great quality. But, above all, it is for these reasons that we 
have created bonds of trust with clients who remain loyal to 
our services and with whom we have worked from day one.

DNA
Our philosophy is based on valuing the client as our grea-
test asset. Assisting our clients is an enormous privilege 
and guaranteeing a personalised service that meets - or 
exceeds - their expectations is our greatest daily mission. 
We work hard to guarantee a unique experience to all tho-
se who entrust us with the mission of finding their dream 
house - regardless of the purpose - or selling their pro-
perty. As a real estate agent, we are always available for 
our clients throughout the whole process, from providing 
a consultancy service, through all the necessary advice, 
to helping with the bureaucratic processes and the no less 
essential after-sales support. Although the digitalisation 
process can make the consultant-client relationship more 
impersonal, we still insist on maintaining a close rela-
tionship and following all the principles that have rooted 
and characterised us since our foundation.

25 ANOS25 ANOS

Empreendimentos em destaque 
Ao longo da nossa história de 25 anos tivemos o privilégio de 
abraçar e integrar os projetos imobiliários e empreendimentos 
de maior relevo a nível nacional, muitos deles revolucionários. 
Entre uma carteira de propriedades muito rica que integra o 
nosso portefólio é importante destacar no concelho de Cascais 
o Terraços Gandarinha, o Riviera, o Scala, o Parque Cidade-
la, o Estoril Sol, o Atlântico, o Grand Hotel, o Ocean, o One 
Living, o Maria Pia e o Bayview. Já em Lisboa, referimos o 
Ópera – que representou a primeira experiência de habitação 
na Avenida da Liberdade que começava a ganhar uma nova 
vida –, o Vítor Cordon – que marcou o início da reabilitação 
na capital portuguesa –, o Liberdade 40, o Salitre 183 e o 
Orpheu, no Chiado.

Featured Developments
Throughout our 25 year history, we had the privilege of 
embracing and integrating the most important real estate 
projects and developments at a national level, many 
of them revolutionary. Among a very rich portfolio of 
properties, it is important to highlight in Cascais Terra-
ços Gandarinha, Riviera, Scala, Parque Cidadela, Estoril 
Sol, Atlântico, Grand Hotel, Ocean, One Living, Maria 
Pia and Bayview. In Lisbon, we can mention the Ópera - 
which was the first experience of housing on Avenida da 
Liberdade that was beginning to come to life -, the Vítor 
Cordon - which marked the start of refurbishment in the 
Portuguese capital -, the Liberdade 40, Salitre 183 and 
Orpheu, in Chiado.

UMA MEDIADORA ÚNICA E VANGUARDISTA
A UNIQUE AND VANGUARDIST REAL ESTATE BROKERAGE
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Fundação
Foundation  
O mês de dezembro de 1995 marca o 
início da história da Porta da Frente 
Christie’s com a nossa fundação e a 
abertura do primeiro escritório. 
On December 1995 begins Porta da Fren-
te Christie’s history, with our foundation 
and the opening of the first office.

Espanha
Spain  

O primeiro passo ao nível 
da internacionalização e do 
desenvolvimento do cliente 
internacional deu-se com a 

aposta no mercado espanhol. 
The first step towards interna-
tionalization and the develop-

ment of the international client 
was taken with the bet on the 

Spanish market.

Oeiras
Oeiras  

A abertura de uma loja em 
Oeiras deu-nos um mercado 

novo e com enorme potencial 
por explorar e apostar. 

The opening in Oeiras gave us a 
new market with enormous po-
tential to explore and invest in.

Angola
Angola  
O foco no mercado angolano 
chegou a justificar a abertura de um 
escritório em Luanda, sendo a única 
imobiliária do segmento a fazê-lo. 

The focus on the Angolan market 
even justified the opening of an office 
in Luanda, being the only real estate 
company in the segment to do so.

House Living
House Living  
Criada empresa do Grupo Porta da Frente 
Christie’s vocacionada para prestar servi-
ços de apoio na administração e gestão de 
imóveis. 
Part of Porta da Frente Christie’s group, this 
is a company created to provide support ser-
vices in the administration and management 
of real estate.

Arrendamentos Lisboa 
Lisbon Rentals  
Em Outubro de 2015 também 
o escritório de Lisboa passa a 
contar com um departamento 
de arrendamentos próprio. 
Since October 2015, the Lisbon 
office also has its own rental 
department.

Arrendamentos
Rentals  

A Porta da Frente Christie’s é 
a única mediadora com depar-
tamento e equipa especializa-

da neste tipo de negócio. 
Porta da Frente Christie’s is the 
only real estate agent with a de-

partment and team specialized 
in this type of business.

Christie’s
Christie’s  

Com a afiliação à Christie’s Real 
Estate passámos a representar a 
centenária leiloeira inglesa em 

toda a área metropolitana de 
Lisboa e no Alentejo. 

With the affiliation to Christie’s 
Real Estate we now represent the 
centenary English auction house 
throughout the metropolitan area 

of Lisbon and Alentejo.

Prémio
Award   

A revista EXAME, numa iniciativa 
conjunta com a Informa D&B e a 
Deloitte,  elegeu a Porta da Frente 

Christie’s como a “Melhor Empresa do 
Mercado no sector Construção”. 

EXAME magazine, in a partnership with 
Informa D&B and Deloitte, elected Porta 

da Frente Christie’s as the “Best Com-
pany in the Construction Sector”.

O futuro começa hoje 
The future starts today   

Todos os dias trabalhamos o futuro com 
a expectativa e o entusiasmo de que os 

próximos 25 anos sejam ainda melhores.  

Every day we work the future with the 
expectation and enthusiasm that the next 25 

years will be even better. 

Lisboa
Lisbon  
A aposta no mercado da capital 
portuguesa iniciou-se com a aber-
tura do escritório na Rua do Salitre 
e depois em plena Avenida da Li-
berdade, a nossa atual localização. 

The bet in Lisbon’s market began 
with the opening of the office in Rua 
do Salitre, and after that in Avenida 
da Liberdade, our current location.

Inovação
Innovation  
Encarámos o ano de 2020 como uma 
oportunidade para melhorar o nosso serviço 
e aderimos às plataformas Salesforce e 
PF360, apostámos nas visitas virtuais e 3D 
e realizámos inúmeros webinares. 

2020 was an opportunity to improve our 
service as we joined the Salesforce and PF360 
platforms, bet on virtual and 3D visits and held 
numerous webinars.

25 ANOS25 ANOS

LINHA DO TEMPO 25 ANOS
25 YEARS TIMELINE

Um passo à frente do tempo 
Enquanto mediadora orgulhosamente portuguesa, partilhamos do espírito inovador e desbravador que permitiu aos nossos descobrido-
res, há muitos anos, partirem à descoberta de novos mundos, tendo também, no sentido inverso, ajudado a dar a conhecer Portugal a 
nível mundial. Esta foi uma aposta ganha, pois não é por acaso que mais de 60% dos nossos clientes são estrangeiros. A atuação junto 
de diferentes nacionalidades começou em Espanha, logo no ano seguinte à fundação, e seguiu depois para Angola, em 2006, onde 
marcámos presença com um escritório durante quatro anos. De referir que mesmo durante a crise económica de 2008 conseguimos 
prosperar e desenvolver o mercado no segmento médio/alto e alto. Não menos importante foi a chegada ao Brasil, em 2012, naciona-
lidade que representa uma percentagem relevante dos nossos clientes e onde, desde então, são realizados eventos anuais com diversos 
parceiros de referência. Mas foram muitos outros os eventos já realizados nos mais diversos continentes e países, desde os Estados 
Unidos, Qatar, África do Sul, Turquia, Suíça, Suécia e Emirados Árabes Unidos. Outro marco ousado e diferenciador diz respeito ao 
lançamento do departamento de arrendamentos no nosso escritório de Cascais, em 2008, não esquecendo que somos, até aos dias de 
hoje, a única mediadora com divisão e equipa especializada neste tipo de negócio.

A step ahead of time
As a proudly Portuguese real estate broker, we share the innovative and pioneering spirit that allowed our discoverers, many 
years ago, to set off to discover new worlds, having also, in the opposite direction, helped to make Portugal known worldwi-
de. This was a winning bet, as it is no coincidence that over 60% of our clients are international. Our work with different na-
tionalities began in Spain, the year after we were founded, and then moved on to Angola in 2006, where we had an office for 
four years. It should be noted that even during the economic crisis of 2008 we managed to prosper and develop the market 
in the medium/high and high segment. No less important was the arrival in Brazil in 2012, a nationality that represents a rele-
vant percentage of our clients and where, since then, annual events have been held with various reference partners. But many 
other events have already been held in the most diverse continents and countries, from the United States, Qatar, South Africa, 
Turkey, Switzerland, Sweden and the United Arab Emirates. Another bold and differentiating milestone was the launch of 
the rental department in our Cascais office in 2008, not forgetting that, to this day, we are the only real estate broker with a 
division and team specialising in this type of business.
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Uma família de luxo 
O ano de 2012 ficou marcado pela afiliação à Christie’s. Esta 
foi mais uma opção vanguardista, quando o sucesso do merca-
do premium ainda não era totalmente evidente. Somos um dos 
afiliados que mais utiliza esta rede, tendo, neste âmbito, fecha-
do vários negócios com parceiros internacionais. O processo 
veio reforçar a nossa posição enquanto líder e player de exce-
lência no mercado local, já que a Christie’s International Real 
Estate reúne os principais especialistas imobiliários do mundo, 
com a mais elevada qualidade de serviços personalizados de 
compra e venda de casas, que revelam sucesso nas vendas de 
propriedades de luxo, defendendo o valor da leiloeira inglesa.

O futuro está sempre presente 
O investimento constante em inovações e novas tecnologias 
sempre foi realizado com o intuito de estarmos cada vez mais 
disponíveis e perto dos nossos clientes. São, por isso, várias as 
ferramentas digitais trabalhadas pela nossa equipa e que criam 
um serviço ainda mais direcionado e segmentado, que se adapta 
às diferentes necessidades. Desde logo o nosso website, que 
engloba várias alternativas para que os clientes sejam acompa-
nhados 24 horas por dia. Aqui é ainda dada a possibilidade de 
escolha quanto à forma preferencial de atendimento. Em ano de 
pandemia lançámos a plataforma PF360, onde os clientes podem 
solicitar contacto remotamente através de Whatsapp, Chat, 
E-mail e Telefone. Caso pretenda um atendimento ainda mais 
personalizado, o “Profiler” consiste num formulário onde podem 
ser deixadas informações sobre o produto pretendido. As visitas 
virtuais e reuniões por videochamada vieram também garantir 
que todos os clientes possam ser atendidos independentemente 
do local onde se encontrem. O principal objetivo é que não fique 
nenhum pedido por atender nem nenhuma informação por escla-
recer. A revolução digital concretizada em 2020 ficou ainda mar-
cada pela associação à Salesforce, uma plataforma líder a nível 
global, com o intuito de renovar métodos e processos, reforçar a 
relação com os clientes – através da melhoria no atendimento – e 
a gestão do trabalho interno. Mas, como já referimos, e embora 
a inovação seja necessária e integre a nossa visão, o foco nas 
relações humanas, com os clientes, equipa e parceiros é, e será 
sempre, a nossa principal missão.

Novos escritórios 
Depois de Cascais, foi em 2010, em plena crise económica, 
que acreditámos e vimos no mercado lisboeta um potencial de 
crescimento grande no segmento premium e decidimos abrir 
um escritório no centro de Lisboa,  na Rua do Salitre. Mudá-
mos depois para Avenida da Liberdade, em 2014, onde nos 
encontramos até aos dias de hoje. Como se sabe, foi no início 
daquela década que Lisboa começou a captar as atenções do 
mercado internacional e a crescer, como também foi aí que se 
iniciou o processo de reabilitação que deu uma nova vida e 
imagem à cidade, que hoje é uma das mais desejadas à escala 
mundial, competindo com as mais famosas capitais. Este é um 
destino cosmopolita, seguro, com um urbanismo e paisagem 
única, acolhedor, com oferta de cultura, arte, história, comércio 
e uma gastronomia sem igual. Por todas estas razões o escri-
tório de Lisboa foi o sucesso previsto e a equipa teve de se ex-
pandir para se adaptar à procura crescente. Em 2016, abrimos 
um novo escritório, desta feita em Oeiras. Embora este fosse 
já um mercado trabalhado a partir dos outros dois escritórios, 
o seu potencial enquanto um dos concelhos mais desenvol-
vidos e ricos da Península Ibérica exigia um tratamento mais 
especializado e próximo, que soubemos dar e, mais uma vez, 
fomos pioneiros, já que naquele momento o segmento médio/
alto e alto eram mal trabalhados nesta zona. 

A luxury family
The year 2012 was marked by our Christie’s affiliation. 
This was another pioneering option, when the success of the 
premium market was not yet fully evident. We are one of the 
affiliates that most uses this network, having, in this scope, 
closed several deals with international partners. The process 
strengthened our position as a leader and player of excellence 
in the local market, since Christie’s International Real Estate 
brings together the world’s leading real estate specialists, with 
the highest quality of personalised services for buying and sel-
ling homes, which have proved successful in the sale of luxury 
properties, upholding the value of the English auction house.

The future is always present
The constant investment in innovations and new technolo-
gies has always been made with the aim of being increa-
singly available and close to our clients. Therefore, there 
are several digital tools worked by our team that create an 
even more targeted and segmented service that adapts to 
different needs. From our website, which includes several 
alternatives so that customers are accompanied 24 hours 
a day. Here you can also choose your preferred form of 
service. In the year of the pandemic we launched the 
PF360 platform, where clients can request remote contact 
through Whatsapp, Chat, E-mail and Telephone. If you 
want an even more personalised service, the “Profiler” 
consists of a form where you can leave information about 
the desired product. Virtual visits and meetings by video 
call have also ensured that all customers can be attended 
to regardless of where they are. The main objective is that 
no request is left unanswered and no information is left 
unclear. The digital revolution achieved in 2020 was also 
marked by the association to Salesforce, a leading global 
platform, with the aim of renewing methods and proces-
ses, strengthening customer relations - through improved 
service - and managing internal work. But, as we have 
already mentioned, and although innovation is necessary 
and is part of our vision, the focus on human relations, 
with clients, team and partners is, and will always be, our 
main mission.

New offices
After Cascais, it was in 2010, in the middle of the economic 
crisis, that we believed and saw in the Lisbon market a great 
potential for growth in the premium segment and decided to 
open an office in the city centre, in Rua do Salitre. We then 
moved to Avenida da Liberdade in 2014, where we remain 
until now. As we know today, it was at the beginning of that 
decade that Lisbon began to capture the attention of the inter-
national market and to grow, as it was also when the process 
of rehabilitation began and gave a new life and image to the 
city, which today is one of the most desired on a global scale, 
competing with the most famous capitals. This is a cosmopo-
litan destination, safe, with a unique urbanism and landscape, 
welcoming, with an offer of culture, art, history, commerce 
and a gastronomy without equal. For all these reasons the 
Lisbon office was the predicted success and the team had to 
expand to adapt to the growing demand. In 2016, we opened 
a new office, this time in Oeiras. Although this was already a 
market worked on from the other two offices, its potential as 
one of the most developed and wealthiest municipalities in the 
Iberian Peninsula required a more specialised and close treat-
ment, which we knew how to give and, once again, we were 
pioneers, as at that time the medium/high and high segment 
were badly worked on in this area.

25 ANOS25 ANOS
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O PRIVILÉGIO 
DO ATENDIMENTO 
AO CLIENTE
THE PRIVILEGE OF 
CUSTOMER SERVICE

A principal missão da Porta da Frente 
Christie’s é prestar um serviço exclusivo 
e diferenciado a todos os clientes

The main mission of Porta da Frente 
Christie’s is to provide an exclusive and 
differentiated service to all clientele
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Exclusividade 
Na Porta da Frente Christie’s trabalhamos constantemente para 
melhorar o nosso serviço e oferecer uma experiência única e 
exclusiva a cada um dos nossos clientes. E o que procuram 
estes clientes? Um serviço de acompanhamento constante que 
não se resuma à apresentação de imóveis. O aconselhamento, 
o enquadramento de mercado, o apoio nos processos admi-
nistrativos e o seguimento pós-venda são serviços que sempre 
nos distinguiram no mercado da mediação imobiliária. “Para 
além do sigilo e da discrição, os clientes compradores que 
chegam até nós, pretendem imóveis especiais e um atendimen-
to de excelência. E não podemos, em circunstância alguma, 
oferecer menos que isso”, afirma Rafael Ascenso, diretor geral. 

O cliente no centro do negócio, um foco com 25 anos 
Na última metade do século XX, a maioria das grandes empre-
sas trabalhou mais ou menos com a mesma filosofia: embora 
os clientes sejam importantes para a faturação, o fator mais 
importante para determinar o sucesso e a estratégia passaria 
sempre por maximizar o lucro da instituição a curto prazo. 
Contudo, a forma de trabalhar da Porta da Frente Christie’s 
focou-se, desde os seus primeiros passos em 1995, na cen-
tralização do cliente como parte mais importante do negócio, 
sendo sem dúvida pioneira na sua década. Nesta abordagem, 
o cliente encontra-se verdadeiramente no centro da atividade, 
em vez de ser uma faceta influente, porém móvel, dos negó-
cios, atrás da faturação e de números quantitativos. E, embora 
essa estratégia ainda seja comum, a verdade é que começa a 
surgir uma mudança de paradigma a nível mundial que coloca 
o cliente no centro do negócio, como o principal agente e me-
didor de sucesso de cada empresa. A filosofia emergente é que 
as empresas devam ser flexíveis e suficientemente ágeis para 
responder adequadamente às necessidades e atitudes dos clien-
tes em constante mudança. Consideramos um privilégio cada 
cliente que atendemos e é essa abordagem que nos distingue 
neste mercado. Na verdade, 60% dos clientes cessam negócios 
com uma marca após uma má experiência no serviço. E 67% 
dessa “mobilidade” seria evitável se o problema do cliente 
for resolvido durante a sua primeira interação. Há ainda outro 
número relevante: 50% dos clientes aumentariam os seus 
negócios com uma marca após uma experiência positiva. 
Isto significa que, ao prestarmos um excelente atendimento 
ao nosso cliente, não vamos apenas mantê-los, mas também 
conquistar os da concorrência.

Exclusivity 
At Porta da Frente Christie’s we are constantly working 
to improve our service and offer a unique and exclusive 
experience to each of our customers. And what are these 
customers looking for? A constant counseling service that 
is not limited to the presentation of real estate listings. 
Advice, market studies, support in administrative proces-
ses and after-sales follow-up are services that have always 
distinguished us in the real estate market. “In addition 
to secrecy and description, buyers who come to us want 
special properties and excellent service. And we cannot, 
under any circumstances, offer less than that”, says Rafael 
Ascenso, general manager.

Always the client, a 25 year old mission 
In the last half of the twentieth century, most large com-
panies worked more or less with the same philosophy: 
although customers are important to billing, the most 
important factor in determining success and the strategy 
would always be to maximize the institution’s short term 
profit. However, the way of working at Porta da Frente 
Christie’s has focused, since its first steps in 1995, on 
customer centralization as the most important part of the 
business, being undoubtedly a pioneer in its decade. In this 
approach, the customer is truly at the center of the activity, 
instead of being an influential yet mobile facet of business, 
behind billing and quantitative numbers.
And although this strategy is still common, the truth is 
that a paradigm shift is beginning to emerge worldwide 
that places the customer at the center of the business, as 
the main agent and success meter of each company. The 
emerging philosophy is that companies must be flexible 
and agile enough to respond appropriately to the changing 
needs and attitudes of customers. We believe that the privi-
lege of customer service is the main differentiator of each 
company and that is what distinguishes us. In fact, 60% 
of customers cease to communicate business with a brand 
after a bad service experience. And 67% of that “mobility” 
would be preventable if the customer’s problem is solved 
during their first interaction. There is another relevant 
number: 50% of customers would increase their business 
with a brand after a positive experience. This means that, 
by providing excellent customer service, we will not only 
keep them, but also win over those of the competition.

“CONSIDERAMOS UM PRIVILÉGIO CADA CLIENTE 
QUE ATENDEMOS. É ESSA ABORDAGEM QUE NOS 

DISTINGUE NESTE MERCADO”

ATENDIMENTO AO CLIENTEATENDIMENTO AO CLIENTE
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Adaptação ao mundo digital
Com as plataformas de atendimento ao cliente em constante 
evolução, é imperativo que as empresas acompanhem as 
preferências dos seus clientes. Um estudo conduzido pela 
HeyWire Business concluiu que 52% dos inquiridos preferem 
mensagens de texto e whatsapp, comparando com os meios 
tradicionais de comunicação com o cliente. O tempo de es-
pera entre o pedido de informação de um cliente e a resposta 
a esse pedido é um indicador importante do compromisso de 
uma organização com o atendimento ao cliente. Uma pesqui-
sa de tempo de resposta por e-mail realizada por Jeff Toister 
da Toister Performance Solutions, Inc., apurou que os clientes 
esperam uma resposta por e-mail às suas perguntas em quatro 
horas. Estar disponível para os clientes quando e onde eles 
precisarem é um diferenciador muito importante, pois faz 
com que os clientes se sintam valorizados. Na verdade, 73% 
dos clientes confessam que permanecem fiéis às marcas devi-
do à qualidade do atendimento. Na Porta da Frente Christie’s, 
investimos constantemente em inovação e tecnologia para 
estar cada vez mais perto dos nossos clientes através de todas 
as plataformas digitais e disponíveis 24h por dia. Além do 
website www.portadafrente.com, a imobiliária disponibiliza 

Adapting to the digital world 
With customer service platforms constantly evolving, it 
is imperative that companies keep up with their custo-
mers’ preferences. A study conducted by HeyWire Busi-
ness found that 52% of respondents prefer text messages 
and whatsapp, compared to traditional communication 
channels with the client. The waiting time between a 
customer’s request for information and the response to 
that request is an important indicator of an organization’s 
commitment to the service. An email response time sur-
vey by Jeff Toister of Toister Performance Solutions, Inc. 
found that customers expect an email response to their 
questions within four hours. Being available to custo-
mers when and where they need them is a very important 
differentiator, as it makes customers feel valued. In fact, 
73% of customers confess that they remain loyal to the 
brands due to the quality of service. 
At Porta da Frente Christie’s, we constantly invest 
in innovation and technology to be ever closer to our 
customers through all digital platforms and available 24 
hours a day. In addition to the website www.portadafren-
te.com, the real estate company offers a range of digital 

uma panóplia de alternativas digitais para que os seus clientes 
se sintam acompanhados 24/7 e possam escolher a forma pre-
ferencial de atendimento, sem qualquer prejuízo na qualidade 
do serviço. Em 2020 foi lançada a plataforma PF360, onde 
é possível pedir contacto remotamente através de Whatsapp, 
Chat, E-mail e Telefone. Aqui, poderá também preencher o 
“Profiler”, um formulário que permite ao cliente deixar várias 
informações do que pretende para que o atendimento seja 
ainda mais personalizado. Além desta ferramenta que acabou 
por se transformar numa verdadeira aliada ao atendimento 
presencial, os clientes poderão ainda fazer visitas virtuais e 
reuniões por videochamada. O principal objetivo é que não 
fique nenhum pedido por atender nem nenhuma informação 
por esclarecer. Também em 2020, e já no segundo semestre 
do ano, nem a pandemia travou a nossa vontade de inovação, 
em que nos dedicámos a uma verdadeira revolução digital 
com a implementação de um novo back-office de Custo-
mer Relationship Management. Para isso, associámo-nos à 
Salesforce, empresa líder mundial neste tipo de software, com 
o objetivo de fortalecer e tornar ainda mais eficiente a relação 
com os nossos clientes, bem como gerir e otimizar processos 
internos de trabalho. 

alternatives so that its clients feel accompanied 24/7 and 
can choose the preferred form of service, without any 
prejudice to the quality of service. In 2020, the PF360 
platform was launched, where it is possible to request 
contact remotely through Whatsapp, Chat, E-mail and 
Telephone. Here, you can also fill in the “Profiler”, a 
form that allows the customer to leave various informa-
tion about what he wants so that the service is even more 
personalized.  In addition to this tool that turned out to 
be a real ally to personal attendance, customers will also 
be able to make virtual visits and video call meetings. 
The main objective is that there is no request to be ans-
wered or any information to be clarified. Also in 2020, 
and already in the second half of the year, not even the 
pandemic stopped our desire for innovation, which led us 
to invest in a true digital revolution with the implementa-
tion of a new Customer Relationship Management back-
-office. Therefore, we partnered with Salesforce, a world 
leader in this type of software, with the aim of streng-
thening and making the relationship with our customers 
even more efficient, as well as managing and optimizing 
internal work processes. 

TAL COMO DIZIA THOMAS EDISON, “EXISTE SEMPRE UMA 
FORMA MELHOR DE FAZER O QUE SE FAZ - ENCONTRE-A”.

AS THOMAS EDISON SAID, “THERE IS ALWAYS A BETTER 
WAY TO DO WHAT YOU DO - FIND IT”.

ATENDIMENTO AO CLIENTEATENDIMENTO AO CLIENTE
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CHRISTIE’S 
INTERNATIONAL 
REAL ESTATE: 
UMA AFILIAÇÃO 
DE PRESTÍGIO E 
EXCLUSIVIDADE
A PRESTIGIOUS AND 
EXCLUSIVE AFFILIATION
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A expansão internacional 
No final da década de 1950, a empresa expandiu, abrindo 
escritórios em Roma em 1958, Genebra em 1968 e Tóquio 
em 1969. Em 1975, a Christie’s abriu uma segunda loja em 
Londres em South Kensington para gerir o leilão de colecioná-
veis, incluindo câmaras, instrumentos científicos, brinquedos 
e figuras do mercado médio. A localização da Christie’s em 
South Kensington transformou-a numa das mais movimenta-
das salas de leilão do mundo.
Em 1973, a empresa tornou-se pública e foi comprada pelo 
investidor francês François Pinault em 1999. Em 1995, por 
sua vez, a Christie’s tornou-se a primeira casa de leilões inter-
nacional a exibir obras de arte em Pequim, China, e em 2001 
realizou o primeiro leilão em Paris, após o governo francês ter 
eliminado as restrições sobre os leilões em França. 

Um passado com futuro
Para complementar as suas casas de leilões espalhadas pelo 
mundo inteiro, a Christie’s desenvolveu um sistema de leilões 
online, o Christie’s Live, permitindo desta forma que os lances 
sejam feitos através da Internet em qualquer parte do planeta. 
O Live da Christie’s permite que potenciais licitantes ouçam e 
assistam ao leilão, conduzindo uma venda ao vivo na sale-
room e escrevam lances através do computador. Inicialmente 
esteve ativo apenas nos leilões de Nova York e Londres, mas 
tem-se expandindo para Amsterdão, Hong Kong e Paris. 
Em 2020, a leiloeira inglesa registou um aumento global em 
leilões de luxo online, com um acréscimo de 82% no número 
de transações. O mais recente relatório de compras de luxo da 
Christie’s, relativo a 2020, dá conta de um aumento significa-
tivo não apenas do número de vendas efetuadas, mas também 
nos próprios valores das transações realizadas.
Comparativamente com dados de 2019, a Christie’s registou 
um aumento de 41% nos lotes de luxo vendidos em leilões 
online, verificando-se também uma subida de 82% quanto ao 
número de vendas de luxo transacionadas online pela leiloeira 
e um aumento de 205% no valor das mesmas. Ainda quanto 
aos leilões online, assinalou-se um aumento na participação 
global neste formato, que atraiu licitantes de mais nacionalida-
des, e onde foram vendidos 53 lotes por mais de um milhão de 
dólares. O relatório mostra ainda que novos máximos foram 
atingidos nas vendas de luxo online com 136 recordes estabe-
lecidos em várias categorias. A prova de que qualquer marca 
pode evoluir e reinventar-se, mesmo em tempos desafiantes.

Christie’s Leiloeira: uma história centenária
A Christie’s é muito mais que um nome quando se fala de arte, 
estando associada a um serviço e expertise inigualável, além do 
reconhecimento e glamour internacional. Fundada em 1766 por 
James Christie, a Christie’s, desde então, conduziu os maiores 
e mais célebres leilões ao longo dos séculos, proporcionando 
uma montra ímpar de peças únicas. A leiloeira organiza cerca 
de 350 leilões por ano em mais de 80 categorias, incluindo 
todas as áreas de fine art e decoração, joias, fotografia, cole-
cionáveis, vinhos e muito mais. A Christie’s conta igualmente 
com uma longa e bem-sucedida história na condução de vendas 
privadas para os seus clientes em todas as categorias, com ênfa-
se no Pós-Guerra e Contemporâneo, Impressionista e Moderno, 
Antigos Mestres e Joalheria. Foi através de amigos no mundo 
da arte, que incluía nomes como Sir Joshua Reynolds, Thomas 
Gainsborough e Thomas Chippendale, que James Christie 
realizou pela primeira vez leilões de estúdio para artistas proe-
minentes. A casa de leilões lidou com muitas vendas históricas 
de arte, incluindo a venda das coleções de pintura de Sir Robert 
Walpole a Catarina, a Grande da Rússia em 1778. Estabelecen-
do rapidamente uma reputação como uma casa de leilões líder, 
aproveitou o novo status em Londres como o principal centro 
de comércio internacional de arte após a Revolução France-
sa. Em 1803, James Christie II, um especialista em escultura 
antiga grega e italiana, assumiu a casa de leilões após a morte 
do seu pai. Mudou a empresa para 8th King Street, onde se 
encontra até aos dias de hoje.  

International expansion 
In the late 1950s, the firm expanded, opening offices in 
Rome in 1958, Geneva in 1968, and Tokyo in 1969. In 
1975, Christie’s opened a second London salesroom in 
South Kensington to deal with the auctioning of collec-
tibles including cameras, teddy bears, scientific instru-
ments, toys, and dolls in the middle market. Christie’s 
South Kensington location has become one of the world’s 
busiest auction rooms. In 1973, the company went public, 
eventually being purchased by French investor Francois 
Pinault in 1999. In 1995, Christie’s became the first inter-
national auction house to exhibit works of art in Beijing, 
China and in 2001, the firm held its first Paris auction after 
the French government removed traditional controls over 
auctioneering in France. 

Christie’s today 
To supplement its auction houses throughout the world, 
Christie’s has developed an online auction system, Chris-
tie’s Live, allowing bids to be made through the inter-
net from anywhere in the world. Christie’s Live allows 
potential bidders to hear and watch the auctioneer conduc-
ting a sale live in the saleroom and enter bids from their 
computer. Initially operating in the New York and London 
locations, this system is expanding to Amsterdam, Hong 
Kong, and Paris. 
In 2020, the English auction house saw a global increase 
in online luxury auctions, with an 82% increase in the 
number of transactions. Christie’s most recent luxury sho-
pping report, for 2020, reports a significant increase not 
only in the number of sales made, but also in the values of 
the transactions closed. 
Compared to data from 2019, Christie’s recorded a 41% 
increase in luxury lots sold in online auctions, with an 
increase of 82% in the number of luxury sales transac-
ted online by the auctioneer and an increase of 205% in 
their value. Still regarding online auctions, there was 
an increase in global participation in this format, which 
attracted bidders from more nationalities, and where 53 
lots were sold for more than one million dollars. The 
report also shows that new highs were reached in online 
luxury sales with 136 records set in various categories. 
Proof that any brand can evolve and reinvent itself, even 
in challenging times.

Christie’s Auctioneer: a century-old story
Christie’s is a name and place that speaks of extraordi-
nary art, unparalleled service and expertise, as well as in-
ternational glamour. Founded in 1766 by James Christie, 
Christie’s has since conducted the greatest and most cele-
brated auctions through the centuries providing a popular 
showcase for the unique and the beautiful. Christie’s of-
fers around 350 auctions annually in over 80 categories, 
including all areas of fine and decorative arts, jewellery, 
photographs, collectibles, wine, and more. Christie’s 
also has a long and successful history conducting private 
sales for its clients in all categories, with emphasis on 
Post-War & Contemporary, Impressionist & Modern, Old 
Masters and Jewellery. Gaining friends in the art world 
that included Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsbo-
rough, and Thomas Chippendale, Christie first held only 
studio auction sales for prominent artists. The auction 
house handled many historic art sales, including the sale 
of Sir Robert Walpole’s painting collections to Catherine 
the Great of Russia in 1778. Christie’s soon established a 
reputation as a leading auction house and took advantage 
of London’s new-found status as the major centre of the 
international art trade after the French Revolution. In 
1803, James Christie II,an expert on ancient Greek and 
Italian sculpture, took over the auction house after his 
father’s death. He moved the firm to 8 King Street, where 
the company stands today.  

“A LEILOEIRA ORGANIZA CERCA DE 350 LEILÕES POR ANO EM MAIS DE 80 CATEGORIAS, INCLUINDO TODAS 
AS ÁREAS DE FINE ART E DECORAÇÃO, JOIAS, FOTOGRAFIA, COLECIONÁVEIS, VINHOS E MUITO MAIS.” 

“EM 2020, A CHRISTIE’S REGISTOU UM AUMENTO DE 41% NOS LOTES 
DE LUXO VENDIDOS EM LEILÕES ONLINE FACE A 2019, VERIFICANDO-

SE TAMBÉM UMA SUBIDA DE 82% NO NÚMERO DE VENDAS ONLINE DA 
LEILOEIRA E UM AUMENTO DE 205% NO VALOR DAS MESMAS”
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Afiliação Porta da Frente Christie’s 
International Real Estate
A Porta da Frente Christie’s é um dos afiliados que mais 
utiliza esta rede Christie’s, tendo fechado vários negócios 
com parceiros internacionais. Desde 2012, representamos a 
marca na área metropolitana de Lisboa e Alentejo. Tal como a 
Christie’s é curadora das grandes vendas de arte, a Christie’s 
International Real Estate reúne os principais especialistas 
imobiliários do mundo, dedicados a prestar a mais alta quali-
dade de serviços personalizados de compra e venda de casas. 
Estas mediadoras de confiança são líderes nos seus mercados 
locais e correspondem aos padrões de excelência da marca, 
demonstrando sucesso contínuo nas vendas de propriedades 
de luxo e defendendo o valor da Christie’s. As propriedades 
listadas com a rede da Christie’s International Real Estate 
ganham, por isso, uma exposição internacional incomparável. 
Os programas de marketing combinam novos meios com 
técnicas comprovadas, em constante evolução para alcançar 
compradores residenciais distintos, investidores e líderes em-
presariais reconhecidos. Estas campanhas alcançam resultados 
em diversos locais e abordagens, incluindo material impresso 
e digital de publicidade, social media e cobertura da imprensa, 
bem como eventos de excelência e prestígio.

A sinergia entre arte e imobiliário
Esta é uma ligação quase inevitável, uma vez que uma 
boa parte dos clientes que compram e vendem obras 
de arte acabam por necessitar também de consultoria 
imobiliária. Estas duas áreas andam de mãos dadas. Foi a 
pensar nisso que a leiloeira adquiriu uma rede imobiliá-
ria de luxo, a Great Estates, em 1995, nascendo assim a 
Christie’s International Real Estates. A Christie’s Interna-
tional Real Estate oferece um serviço incomparável para 
uma clientela global no segmento de luxo do mercado 
imobiliário residencial por meio de plataformas únicas 
de marketing mundial, colaboração com a casa de leilões 
e a rede exclusiva, apenas disponível para clientes das 
melhores mediadoras imobiliárias do mundo. Assim, 
presença global da Christie’s abrange 47 países, com 
operações significativas nos principais mercados de luxo 
de Londres, Nova York, Paris, Genebra, Amsterdão, Zuri-
que, Milão, Moscou, Dubai, Los Angeles, Chicago, Hong 
Kong, Pequim e Xangai.

Christie’s International Real Estate 
Porta da Frente affiliation
Porta da Frente Christie’s is one of the affiliates that 
most uses this Christie’s network, having closed several 
deals with international partners. Since 2012, we have 
represented the brand in the metropolitan area of Lisbon 
and Alentejo. Just as Christie’s curates great art sales, 
Christie’s International Real Estate assembles the world’s 
leading real estate experts, dedicated to providing the 
highest quality of personalized home buying and selling 
services. These trusted advisors are leaders in their local 
markets and meet our strict standards of excellence by 
demonstrating continual success in luxury property sales 
and upholding the value of the Christie’s brand. Properties 
listed with Christie’s International Real Estate’s network 
gain unrivaled international exposure. Their marketing 
programs mix new media with proven techniques, cons-
tantly evolving to reach distinguished home buyers, 
affluent investors, and renowned business leaders. In that 
sense, all campaigns achieve results across diverse venues 
and approaches, including traditional print and digital 
collateral and advertising, social media and press coverage 
and high-profile events.

The synergy between art and real estate 
Clients who buy and sell works of art often request real estate 
services. The natural overlay of fine art and luxury real estate 
has been highlighted in a number of noteworthy sales. This is 
an almost inevitable liasion, since a good part of the clients 
who buy and sell works of art also end up needing real estate 
consultancy. These two areas go hand in hand. It was with 
this in mind that the auction house acquired a luxury real 
estate chain, Great Estates, in 1995, thus creating Christie’s 
International Real Estate. Christie’s International Real Estate 
offers incomparable service to a global clientele at the luxury 
end of the residential property market through the world-class 
marketing platform, collaboration with the auction house, and 
our exclusive invitation-only network of the world’s top real 
estate brokers. Christie’s global presence spans 47 countries, 
with significant operations in the primary luxury markets 
of London, New York, Paris, Geneva, Amsterdam, Zurich, 
Milan, Moscow, Dubai, Los Angeles, Chicago, Hong Kong, 
Beijing and Shanghai.

CHRISTIE’S INTERNATIONAL CHRISTIE’S INTERNATIONAL

“A CHRISTIE’S INICIOU UM PROJETO IMOBILIÁRIO ÚNICO EM 1995 QUANDO 
ADQUIRIU A GREAT ESTATES, UMA REDE IMOBILIÁRIA DE LUXO.” 

“A PRESENÇA GLOBAL DA CHRISTIE’S INTERNATIONAL REAL ESTATE ABRANGE 47 PAÍSES”
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uma das melhores cidades do mundo para viver e trabalhar. “A 
Porta da Frente sempre teve como core business a venda de 
produtos em planta, sendo também esse o meu background”, 
afirma Miguel Lacerda. “Em Lisboa, até há pouco tempo, 95% 
desses projetos eram de reabilitação, o que permitiu mudar to-
talmente a face da cidade, contribuindo em muito para a con-
solidação de Lisboa como a cidade europeia cosmopolita que 
é hoje. De facto, cerca de 70% das vendas da Porta da Frente 
Lisboa são de produto em planta e de reabilitação. Apenas 
mais recentemente têm surgido projetos de construção nova, 
em zonas especificas, Amoreiras, Parque das Nações, Campo 
Grande, etc”. E se há 30 anos o centro histórico de Lisboa era 
um deserto onde poucos queriam morar, muito devido ao es-
tado deteriorado em que os espaços residenciais e comerciais 
se encontravam, no século XXI o paradigma mudou completa-
mente: Portugal é eleito como o 3º país mais seguro do mundo 
e com uma qualidade de vida bem acima da média europeia, 
a par com um custo de vida muito abaixo. Estes são apenas 
alguns fatores que têm valorizado o mercado imobiliário e 
atraído os mais diversos tipos de cliente. Segundo o diretor 
de escritório de Lisboa, existem alguns perfis de clientes que 
chegam diariamente à Porta da Frente e que optam por Lisboa: 
“Investidores que procuram o imóvel para que lhes possa 
dar maior rendimento e maior facilidade de voltar a arrendar. 
Por outro lado, comprar em planta assegura, em condições 
normais, uma valorização do imóvel em pelo menos 20% 
quando estiver pronto; Utilizadores finais que compram para 
morar e, no caso de serem estrangeiros, passarem cá tempo-
radas ou terem a família a viver cá todo o ano. Estes últimos 
gostam de ter comércio próximo, os melhores restaurantes, 
as salas de espetáculo, e deslocarem-se a pé ou de transportes 
com facilidade”. Questionado pelas zonas mais requisitadas 
da cidade, Miguel Lacerda fala-nos nas Avenidas Novas como 
vencedora destacada, seguida das Amoreiras, Lapa e Príncipe 
Real. “Contudo, com a situação da pandemia surgiu maior 
procura para casas com áreas exteriores e também casas mais 
isoladas fora da cidade”.

Depois de 4 anos de sucesso no centro da capital, a Porta da 
Frente decidiu mudar-se para o número 204 da Avenida da Li-
berdade em 2014, onde se mantém até aos dias de hoje. Com 
uma equipa consideravelmente maior, “Tivemos de adequar 
a nossa estrutura à forte procura. Proporcionar um serviço de 
qualidade aos nossos parceiros promotores, tem sido o nosso 
principal objetivo”, reforça o diretor geral Rafael Ascenso.

Lisboa, o centro do Mundo
A crise económica e um mercado imobiliário extremamente 
fragilizado, no ano de 2010, não impediram que a Porta da 
Frente apostasse no setor, abrindo portas ao mercado de Lis-
boa com uma equipa e escritório dedicados. “Acreditámos que 
Lisboa tinha um potencial de crescimento muito grande no 
segmento premium a que nos destinávamos, ainda que o setor 
se encontrasse subdesenvolvido e o país atravessasse uma das 
maiores crises económicas”, refere Rafael Ascenso, diretor 
geral da Porta da Frente Christie’s.
Contudo, Lisboa crescia no radar do mercado internacio-
nal e a capital desenvolvia-se na linha das outras vizinhas 
europeias, augurando um futuro de crescimento tanto a nível 
económico como cultural e social. O diretor do escritório de 
Lisboa, Miguel Lacerda, recorda que “O mercado premium 
de Lisboa, quando assumi as funções de Diretor de Escritório, 
em Dezembro de 2013, estava a renascer depois de ter passado 
por uma crise. O mercado Internacional estava a começar a 
olhar para Lisboa, muito à custa das medidas pensadas pelo 
Governo da altura para captar o investimento estrangeiro, 
nomeadamente Golden Visa e Residente não Habitual”. O 
cliente brasileiro, muito explorado e desenvolvido pela Porta 
da Frente nos seus eventos internacionais, desempenhou um 
papel importantíssimo nesta altura, como principal comprador.
A construção, que esteve praticamente parada nos primeiros 
anos de crise, retomou lentamente o seu ritmo até aos dias de 
hoje, em que a cidade assume projetos de reabilitação extraor-
dinários e preparados para dar uma nova vida a prédios que 
estiveram décadas devolutos. A capital portuguesa é o palco 
para grande parte destes projetos, posicionando-se agora como 

world to live and work. “Porta da Frente has always had 
the properties in plant as its core business, which is also 
my background,” says Miguel. “In Lisbon, until recently, 
95% of these projects were for rehabilitation, which allo-
wed to completely change the face of the city, contributing 
a lot to the consolidation of Lisbon as the cosmopolitan 
European city that it is today. In fact, around 70% of Porta 
da Frente Lisboa’s sales are from plant and rehabilita-
tion products. Only more recently have new construction 
projects appeared, in specific areas, Amoreiras, Parque das 
Nações, Campo Grande, etc ”.
And if 30 years ago the historic center of Lisbon was a 
desert where just a few wanted to live, largely due to the 
deteriorated state in which the residential and commercial 
spaces were, in the 21st century the paradigm has comple-
tely changed: Portugal is elected as the 3rd safest country 
the world and with a quality of life well above the Euro-
pean average, along with a much lower living cost. These 
are just a few factors that have valued the real estate mar-
ket and attracted the most diverse types of customers. Ac-
cording to the Lisbon office director, there are some client 
profiles that arrive at Porta da Frente daily and choose 
Lisbon: “Investors looking for a property so that it can 
give them good yeld rates and make it easier to rent again. 
On the other hand, buying in plan ensures, under normal 
conditions, a property appreciation of at least 20% when 
it is finished; Final clients who buy to live and, if they are 
foreigners, spend seasons here or have their family living 
here all year round. The latter like to have shops close 
by, the best restaurants, the concert halls, and to move 
around on foot or by transport with ease”. Questioned by 
the most requested areas of the city, Miguel Lacerda refers 
Avenidas Novas as an outstanding winner, followed by 
Amoreiras, Lapa and Príncipe Real. “However, with the 
pandemic situation, there was a greater demand for houses 
with outdoor areas and also more isolated houses outside 
the city”.

After 4 years of success in the center of the capital, Porta 
da Frente decided to move to number 204 Avenida da 
Liberdade in 2014, where it remains until today. With a 
considerably larger team, “We had to adapt our structure 
to the strong demand. Providing quality service to our de-
veloping partners has been our main objective ”, reinfor-
ces the general director Rafael Ascenso.

Lisbon, the center of the World
The economic crisis and an extremely fragile real esta-
te market in 2010 did not prevent Porta da Frente from 
investing in the sector, opening doors to the Lisbon market 
with a dedicated team and office. “We believed that Lisbon 
had a very growth potential in the premium segment we 
were targeting, even if the industry was underdeveloped 
and the country was going through one of the biggest eco-
nomic crises”, says Rafael Ascenso, general manager of 
Porta da Frente Christie’s. However, Lisbon was growing 
on the radar of the international market and the capital was 
developing in line with the other European neighbors, fo-
reshadowing a future of growth in both economic, cultural 
and social levels. The director of the Lisbon office, Miguel 
Lacerda, recalls that “The premium market in Lisbon, 
when I took on the role of Office Director, in December 
2013, was being reborn after experiencing a crisis. The 
International market was starting to look at Lisbon, much 
at the expense of the measures thought by the Government 
at the time to attract foreign investment, namely Golden 
Visa and Non-Habitual Resident programs”. The Brazilian 
client, much explored and developed by Porta da Frente 
in its international events, played a very important role 
at this time, as the main buyer. Construction, which was 
practically stopped in the early years of the crisis, has 
slowly resumed its pace until today, when the city takes on 
extraordinary rehabilitation projects and prepares to give 
a new life to buildings that have been empty for decades. 
The Portuguese capital is the stage for most of these pro-
jects, now positioning itself as one of the best cities in the 

ESCRITÓRIOSESCRITÓRIOS

“E SE HÁ 30 ANOS O CENTRO HISTÓRICO DE LISBOA ERA UM DESERTO ONDE POUCOS QUERIAM 
MORAR, MUITO DEVIDO AO ESTADO DETERIORADO EM QUE OS ESPAÇOS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS SE ENCONTRAVAM, NO SÉCULO XXI O PARADIGMA MUDOU COMPLETAMENTE.”
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Arrendamentos: O braço direito das vendas
Ao contrário da grande maioria das mediadoras portuguesas, 
na Porta da Frente Christie’s os departamentos de arrenda-
mentos funcionam como organismos independentes do das 
vendas, com equipa especializada neste tipo de mercado. Em 
Lisboa, foi necessário dar o passo dessa independência em 
2015: “Houve a necessidade de criar, à semelhança do que já 
acontecia em Cascais, um departamento que fosse capaz de 
seguir com os arrendamentos em Lisboa, pois o setor exigia 
um departamento que ajudasse a fidelizar o cliente e tornasse 
o serviço da Porta da Frente o mais completo possível”, relem-
bra Daniela Pereira, coordenadora do departamento. A con-
sultoria imobiliária no que reporta aos arrendamentos é muito 
mais que uma simples transação, estendendo-se a estudos de 
rentabilidade, recolocação do imóvel no mercado, entre outros 
serviços. Com um dinamismo muito mais acelerado que as 
vendas, o setor tem-se alterado bastante ao longo dos anos, 
segundo a coordenadora: “O mercado tem vindo a evoluir de 
ano para ano, tendo transitado por diversas fases nos últimos 
24 meses – 1) Passámos por uma fase em que havia muita 
procura e pouca oferta, o que originou um aumento inevitável 
de preços; 2) Passámos posteriormente pelo “bloqueio” do 
short-term que nos trouxe à fase onde nos encontramos agora, 
com muito mais oferta, o que faz consequentemente que haja 
um maior competitividade de valores. Com a pandemia, o 
nosso mercado balançou um pouco, naturalmente, mas não 
sentimos nenhuma queda abrupta de valores, e aos poucos 
os clientes têm vindo a recuperar a confiança e a retomar a 
procura de apartamentos”.

Rental in Lisbon: The right arm of sales
Unlike the vast majority of Portuguese mediators, at Porta 
da Frente Christie’s, rental departments function as in-
dependent organisms from sales, with a team specialized 
in this  market. In Lisbon, it was necessary to take this 
independence step in 2015: “There was a need to crea-
te, similarly to what was already happening in Cascais, 
a department that was able to keep up with the Lisbon 
rentals, as the sector required a department that would 
help to build customer loyalty and make the Porta da 
Frente service as complete as possible ”, recalls Daniela 
Pereira, department coordinator. Real estate consultancy 
in rental business is much more than a simple transaction, 
extending to market and yield research, reallocation of 
the property on the market, among other services. With a 
much more accelerated dynamism than sales, the sector 
has changed a lot over the years, according to the Danie-
la: “The market has been evolving year after year, having 
passed through several phases in the last 24 months - 1) 
We went through a phase in which there was a lot of 
demand and little supply, which led to an inevitable 
price increase; 2) We later went through the short-term 
“blockage” that brought us to the stage where we are now, 
with much more supply, which consequently means that 
there is a greater competitiveness of prices. With the pan-
demic, our market swayed a little, of course, but we did 
not feel any sharp drop, and little by little the customers 
have been regaining confidence and resuming the demand 
for apartments ”.

Oeiras, o Futuro em constante descoberta
Oeiras é uma vila portuguesa, sede de concelho situado no dis-
trito e área metropolitana de Lisboa, com apenas 45,88 km², 
situa-se no tramo final do Estuário do Tejo, encontrando-se 
com o Oceano Atlântico da Linha de Cascais.
Deste modo, Oeiras constitui-se como um polo económico 
autónomo: é um dos concelhos mais desenvolvidos e ricos 
da Península Ibérica e mesmo da Europa. Com o maior 
rendimento per capita em Portugal, é também o 2º concelho 
com maior poder de compra no país. Este nível económico 
está diretamente ligado à literacia dos seus residentes e essa 
relação mostra que Oeiras é também o concelho em Portugal 
com maior concentração de população com estudos superio-
res e a área de Portugal com a mais baixa taxa de população 
sem estudos. Há quase 5 anos, em 2016, e embora a Porta da 
Frente já trabalhasse o mercado de Oeiras a partir dos outros 
escritórios da empresa, sentiu a necessidade de explorar esta 
localização repleta de potencial. “Era um trabalho frio e sem 

Oeiras, the Future in constant discovery
Oeiras is a Portuguese village, a county located in the dis-
trict and metropolitan area of Lisbon, with only 45.88 km², 
located on the final stretch of the Tagus Estuary, meeting 
the Atlantic Ocean with the Cascais beaches.
In a sense, Oeiras is an autonomous economic center: it is 
one of the most developed and richest municipalities in the 
Iberian Peninsula and even in Europe. With the highest per 
capita income in Portugal, it is also the 2nd municipality 
with the highest buying power in the country. This econo-
mic level are directly linked to the literacy of its residents 
and this relationship shows that Oeiras is also the municipa-
lity in Portugal with the highest concentration of population 
with higher education and the area of Portugal with the 
lowest rate of population without education.
Almost 5 years ago, in 2016, and although Porta da Frente 
was already operating in the Oeiras market from other com-
pany offices, it felt the need to explore this location full of 

um verdadeiro conhecimento do mercado. Os nossos gestores 
perceberam, e bem, que só estando presentes no concelho 
conseguiríamos medir o pulso do mercado, conhecer as suas 
necessidades e o seu verdadeiro potencial. Foi um trabalho 
difícil, como se diz “partimos muita pedra”, reitera Francisca 
Vidal, diretora do escritório.
Oeiras é um mercado muito exigente e com um cliente-alvo 
altamente altamente informado e era crucial entender com-
pletamente as suas características, bem como os seus interve-
nientes, para conseguir ter sucesso. Em 2016, existiam poucas 
alternativas imobiliárias a trabalhar o segmento médio-alto e 
alto e a Porta da Frente quis ser pioneira a agarrar essa opor-
tunidade. “Outras marcas estão agora descobrir o potencial e 
a apostar recentemente em Oeiras, na verdade têm até algum 
trabalho que foi já facilitado por nós, no entanto, a experiên-
cia e o conhecimento deste mercado acumulados em quase 5 
anos de trabalho árduo e os cento e muitos negócios realizados 
colocam-nos como primeira escolha”, reforça a diretora.

potential. “It was a difficult task and without a real know-
ledge of the market. Our managers realized, and well, that 
only by being present in the municipality we would be able 
to measure the market, know its needs and its true potential. 
It was a difficult job, as we say in Portuguese “we broke a 
lot of stones”, reiterates Francisca Vidal, office director.
Oeiras is a very demanding market with a highly informed 
and mature customer and it was crucial to fully understand 
its characteristics, as well as its stakeholders, in order to 
be successful. In 2016, there were few real estate alter-
natives working in the medium-high and high segment 
and Porta da Frente wanted to be a pioneer in seizing this 
opportunity. “Other brands are now discovering the poten-
tial and invested recently on Oeiras, in fact they even have 
some work that has already been facilitated by us, howe-
ver, the experience and knowledge of this market accumu-
lated in almost 5 years of hard work and the hundred and 
many deals made place us as the first choice ”, reinforces 

ESCRITÓRIOSESCRITÓRIOS
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Francisca. Due to its international DNA, Porta da Frente 
has made a great effort and investment to put Oeiras on the 
foreign radar, a region that until now was neither sought 
nor had visibility. Here, real estate consultancy work is 
essential: before selling a property to an international 
client, it is necessary to “sell” Oeiras. And this has been a 
path that we have taken with confidence, consistency and 
differentiation, with successful results: in four years, the 
percentage of international clients to buy in Oeiras has 
gone from 10 to 30% and the demand for this region has 
quadrupled. “The truth is that customers tend to look for 
Lisbon or Cascais because they are the locations they know 
or where they already have friends and family to live. Ho-
wever, we are managing to put Oeiras on the map and we 
already have a significant number of sales made to foreign 
customers who were initially looking for other locations. 
The most interesting part is that we are now starting to 
serve clients who already have friends living in Oeiras ... 
I truly believe that we are managing to project this market 
abroad ”, Francisca Vidal tells us. In residential, Oeiras 
offers several experience for different types of clients: from 
houses in the historic area of Paço de Arcos or Santo Ama-
ro de Oeiras, to apartments in recent condominiums with 
superb views over the river or the sea. “The closer we get 
to the sea / river, the greater the demand, obviously. Ho-
wever, Oeiras has, due to its topography, several locations 
that offer stunning views and the view is always a huge 
attraction. Even so, what experience has taught us is that 
all locations are salable and have an audience, of course 
it is always ultimately a question of price”, concludes the 
director of the Oeiras office.

Pela sua vocação internacional, a Porta da Frente tem feito um 
grande esforço e investimento para colocar Oeiras no radar 
dos estrangeiros, uma região que até ao momento não era pro-
curada nem tinha visibilidade. Aqui o trabalho de consultoria 
imobiliária é fundamental: antes de se vender um imóvel a um 
cliente internacional é necessário “vender” Oeiras. E esse tem 
sido um caminho que percorremos com confiança, consis-
tência e diferenciação, com resultados de sucesso: em quatro 
anos, a percentagem de clientes internacionais a comprar em 
Oeiras passou de 10 para 30% e a procura por esta região 
quadruplicou. “A verdade é que os clientes tendem a procurar 
Lisboa ou Cascais por serem as localizações que conhecem ou 
onde têm já amigos e familiares a residir. Contudo, estamos 
a conseguir colocar Oeiras no mapa e temos já um significa-
tivo número de vendas realizadas a clientes estrangeiros que 
inicialmente procuravam outras localizações. A parte mais in-
teressante é que agora começamos a atender os clientes que já 
têm amigos a morar em Oeiras... Acredito mesmo que estamos 
a conseguir projetar este mercado lá fora”, conta-nos Francis-
ca Vidal. Em termos residenciais, Oeiras oferece vários tipos 
de experiência para vários tipos de cliente: desde moradias na 
zona histórica de Paço de Arcos ou Santo Amaro de Oeiras, a 
apartamentos em condomínios recentes com vistas soberbas 
sobre o rio ou sobre o mar. “Quanto mais próximos do mar / 
rio nos encontramos, obviamente que maior é a procura. No 
entanto, Oeiras tem, pela sua topografia, várias localizações 
que oferecem vistas deslumbrantes e a vista é sempre um 
enorme atrativo. Ainda assim, o que a experiência nos tem dito 
é que que todas as localizações são vendáveis e têm o seu pú-
blico, claro está que em última análise é sempre uma questão 
de preço”, conclui a diretora do escritório de Oeiras.

“PELA SUA VOCAÇÃO INTERNACIONAL, A PORTA DA FRENTE TEM FEITO UM GRANDE ESFORÇO E 
INVESTIMENTO PARA COLOCAR OEIRAS NO RADAR DOS ESTRANGEIROS, UMA REGIÃO QUE ATÉ AO 

MOMENTO NÃO ERA PROCURADA NEM TINHA VISIBILIDADE.”

Cascais, um oásis de luxo e charme junto ao mar
Cascais é conhecida pela sua baía de praias, comércio e cos-
mopolitismo. Considerado o destino mais sofisticado da área 
de Lisboa, imperam os palacetes e o bom gosto. Com o mar a 
seus pés, Cascais pode orgulhar-se da sua excelente gastrono-
mia baseada nos pratos de marisco e peixe fresco. 
E foi há 25 anos que a Porta da Frente começou a dar os pri-
meiros passos nesta localização de prestígio, desenvolvendo 
um mercado repleto de sucessos, conquistas e desafios, com 
o seu primeiro escritório e sede em Cascais. “Na realidade, o 
primeiro escritório foi em Miraflores, a meio caminho entre 
Lisboa e Cascais. Na altura, queríamos trabalhar os dois mer-
cados, mas rapidamente percebemos que tínhamos que nos 
especializar num deles, e Cascais tinha mais oferta e procura 
de propriedades do segmento premium onde nos queríamos 
focar”, conta-nos Rafael Ascenso.
Com uma localização soberba e paisagens paradisíacas, a 
região de Cascais e Estoril tem mais de um século de prestígio 
e nobreza e encontra-se a apenas 25 quilómetros de Lisboa e 
do Aeroporto Internacional Humberto Delgado. Caracterizado 
pelos edifícios senhoriais e propriedades de excelência, respira 
um ambiente cosmopolita e trendy, com restaurantes, espla-
nadas e comércio de referência. O diretor geral reforça este 
privilégio que é viver e trabalhar nesta localização, recordando 
que “Cascais e Estoril sempre foram considerados os melhores 
locais para se viver. Desde os anos 40, da altura da guerra que 
esta região é mundialmente conhecida, e foi ganhando reputa-
ção atraindo não só as famílias mais abastadas do país como 
muitos estrangeiros. Durante muitos anos, quase todos os es-
trangeiros que trabalhavam em Lisboa, viviam nesta região. A 
sua oferta imobiliária, as suas praias, restaurantes, etc, fazem 
desta a região mais desejada por nacionais e especialmente por 
estrangeiros”. No que reporta à oferta imobiliária, o mercado 
de Cascais era radicalmente diferente do de Lisboa. Enquanto 

Cascais, an oasis of luxury and charm by the sea
Cascais is known for its bay of beaches, commerce and 
cosmopolitanism. Considered the most sophisticated des-
tination in the Lisbon area, palaces and good taste prevail. 
With the sea at your feet, Cascais can be proud of its excel-
lent cuisine based on seafood and fresh fish.
And it was 25 years ago that Porta da Frente started taking 
its first steps in this prestigious location, developing a 
market full of successes, achievements and challenges, 
with its first office and headquarters in Cascais. “In reality, 
the first office was in Miraflores, halfway between Lis-
bon and Cascais. At the time, we wanted to work on both 
markets, but we quickly realized that we had to specialize 
in one of them, and Cascais had more supply and demand 
for properties in the premium segment where we wanted 
to focus”, says Rafael Ascenso. With a superb location and 
paradisiacal landscapes, the Cascais and Estoril region has 
more than a century of prestige and nobility and is only 
25 kilometers from Lisbon and the International Airport 
Humberto Delgado. Characterized by stately buildings and 
excellent properties, it breathes a cosmopolitan and trendy 
environment, with restaurants, terraces and commerce of 
reference. The general manager reinforces this privilege, 
which is living and working in this location, recalling that 
“Cascais and Estoril have always been considered the 
best places to live. This area has been known worldwide 
since the 1940s, at the time of the war, and has gained a 
reputation attracting not only the wealthiest families in the 
country but many foreigners. For many years, almost all 
foreigners who worked in Lisbon, lived in this region. Its 
real estate offer, its beaches, restaurants, etc., make this the 
location most desired by nationals and especially foreig-
ners ”. As regards the real estate offer, the Cascais market 
was quite different from Lisbon. While the sale in plant and 
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rehabilitated buildings prevailed in the Portuguese capital, 
in Cascais essentially dominated the stately properties, 
extraordinary houses and apartments by the sea. However, 
this trend has been changing and Cascais currently has 
more real estate product: “There has been some change 
in the real estate offer in recent years. The new develop-
ments that currently have a large market share in Cascais, 
propose new lifestyles adapted to the different client needs, 
”says Maria Augusta Gomes, director of the Cascais office. 
Questioned by the most requested areas in this region, the 
director reports that “The center of Cascais, Estoril and 
Monte Estoril with its own life, the Casino surrounding 
neighborhoods, Quinta da Marinha and more recently the 
regions in the noble periphery of Cascais such as Malveira 
are the most sought after, as well as houses with generous 
outdoor areas, which has been intensifying lately”. Por-
tugal is referred by tourists as one of the most hospitable 
countries in Europe, according to a study by Jetcost.pt, 
which found that 70% of European tourists were pleased 
with the Portuguese hospitality, in a ranking in which Por-
tugal was only surpassed by the Netherlands. The country 
is recognized as one of the locations where the inhabitants 
find it easier to understand other languages, are very recep-
tive to other cultures and very welcoming. Some programs 
have been developed to integrate all those who wish to live 
in Portugal, such as the National Center for Supporting 
Immigrants, which is based on seven principles: equality, 
hospitality, citizenship, co-responsibility, participation, 
interculturality and consensus. And this makes the inter-
national customer more and more diverse: “Currently, the 
market is very dynamic. Over these 25 years, we had a 
preponderance of demand in the Spanish market, then in 
the Angolan market and in the British Isles, and in the last 
8 years in the Brazilian, Swedish, French, South African 
markets and a series of other nationalities”, summarizes the 
general director Rafael Ascenso.

que a venda em planta e de edifícios reabilitados predominava 
na capital portuguesa, em Cascais imperavam essencialmente 
os imóveis senhoriais, moradias extraordinárias e apartamen-
tos junto ao mar. Contudo, essa tendência tem vindo a modifi-
car-se e Cascais conta atualmente com mais oferta imobiliária: 
“Tem havido alguma alteração na oferta imobiliária nos 
últimos anos. Os novos empreendimentos que neste momento 
já têm uma cota de mercado grande em Cascais, disponibili-
zando novos estilos de vida adaptados às diferentes necessi-
dades dos clientes”, afirma Maria Augusta Gomes, diretora do 
escritório de Cascais. Questionada pelas zonas mais requisita-
das nesta região, a diretora reporta que “O centro de Cascais, 
Estoril e Monte Estoril com a sua vida própria, envolvente do 
Casino, Quinta da Marinha e mais recentemente as regiões 
na periferia nobre de Cascais como a Malveira são as mais 
procuradas, bem como casas com áreas exteriores generosas, 
o que se tem vindo a intensificar ultimamente”. Portugal está 
referenciado pelos turistas como um dos países da Europa 
mais hospitaleiros, segundo um estudo da Jetcost.pt, que 
apurou que 70% dos turistas europeus ficaram agradados com 
a hospitalidade dos portugueses, num ranking em que Portugal 
apenas foi superado pela Holanda. O país é reconhecido como 
um dos países onde os habitantes têm maior facilidade em 
entender outros idiomas, são muito recetivos a outras culturas 
e muito acolhedores. Foram desenvolvidos alguns programas 
no sentido de integrar todos os que desejam viver em Portugal, 
como o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, que tem por 
base sete princípios: igualdade, hospitalidade, cidadania, cor-
responsabilidade, participação, interculturalidade e consenso. 
E isto faz com que o cliente internacional seja cada vez mais 
diversificado: “Atualmente o mercado é muito dinâmico. Ao 
longo destes 25 anos tivemos primeiro uma preponderância na 
procura pelo mercado espanhol, depois pelo mercado ango-
lano e das ilhas britânicas, e nos últimos 8 anos pelo mercado 
brasileiro, sueco, francês, sul-africano e uma série de outras 
nacionalidades”, resume o diretor geral Rafael Ascenso.

Arrendamentos Cascais, uma especialização crucial
Criado em 2008, esta autonomia das vendas foi um marco de 
inovação no que se fazia até então. Um serviço mais focado, 
especializado e atento às diferentes necessidades deste tipo de 
cliente. “Para nós, enquanto equipa comercial, faz toda a di-
ferença ter consultores experientes e concentrados apenas nos 
arrendamentos, pois conseguem prestar um serviço diferen-
ciado aos nossos clientes”, afirma Sofia Bacelar, uma das duas 
coordenadoras do departamento. O escritório de arrendamen-
tos de Cascais, agora com 13 anos, posicionou-se como um 
dos grandes percussores deste mercado no segmento premium, 
com uma longa relação de confiança com os seus clientes. 
Contudo, e ao contrário de Lisboa, o mercado não é tão volátil 
como na vizinha junto ao Tejo. A coordenadora explica que 
“o mercado nos últimos anos tem-se mantido estável, não so-
frendo grandes alterações. Em relação ao que mais pedem, os 
nossos clientes procuravam e continuam a privilegiar imóveis 
com vista mar, novos ou remodelados e com boas áreas. A 
única alteração sentida no último ano é efetivamente o desejo 
por espaços exteriores, reflexo da situação atual. Em relação a 
zonas, as áreas mais requisitadas pelo cliente arrendatário – ou 
investidor -, preferem estar sempre junto à linha do mar, na 
Quinta da Marinha e no Centro Histórico.

Cascais rental department, a crucial specialization
Created in 2008, the sales autonomy was a milestone of 
innovation in what was done until then. A more focused, 
specialized service and attentive to the different needs 
of this type of client. “For us, as a commercial team, it 
makes all the difference to have experienced consultants 
who concentrate only on the rental market, as they are 
able to provide a differentiated service to our customers”, 
says Sofia Bacelar, one of the two department coordina-
tors. The leasing office in Cascais, now 13 years old, has 
positioned itself as one of the major players in this market 
in the premium segment, with a long trusting relationship 
with its clients. However, and unlike Lisbon, the market 
is not as volatile as in the neighbor close to the Tagus 
river. Sofia explains that “the market in recent years has 
remained stable, not undergoing major changes. In relation 
to what they request the most, our customers continue to 
privilege properties with sea views, new or refurbished 
and with good areas. The only change felt in the last year 
is actually the desire for outdoor spaces, reflecting the cur-
rent situation. Regarding the most wanted, the areas most 
requested by the future tenant - or investor - client, prefer 
to always be close to the sea line, at Quinta da Marinha 
and in the Historic Center.

“FOI HÁ 25 ANOS QUE A PORTA DA FRENTE COMEÇOU A DAR OS PRIMEIROS PASSOS NESTA 
LOCALIZAÇÃO DE PRESTÍGIO, DESENVOLVENDO UM MERCADO REPLETO DE SUCESSOS, 
CONQUISTAS E DESAFIOS, COM O SEU PRIMEIRO ESCRITÓRIO E SEDE EM CASCAIS.”

ESCRITÓRIOSESCRITÓRIOS
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DUAS DÉCADAS COM OS 
MELHORES PARCEIROS IMOBILIÁRIOS
TWO DECADES WITH THE BEST REAL ESTATE PARTNERS

O sucesso de um produto imobiliário depende, inevitavel-
mente, de 3 fatores: características e localização, promotor 
imobiliário e mediadora que comercializa. Isto significa que 
a relação com cada promotor imobiliário é importantíssima e 
extremamente valorizada por nós, Porta da Frente Christie’s. 
Temos tido o privilégio e orgulho de trabalhar com os melho-
res players do mercado ao longo destas duas décadas, criando 
relações de confiança, colaboração e empenho constantes.
A propósito da celebração dos 25 anos da empresa, estivemos 
à conversa com alguns dos promotores imobiliários que nos 
ajudaram a escrever esta história para saber mais sobre as suas 
visões de mercado.

The success of a real estate product depends, inevitably, on 
3 factors: characteristics and location, real estate developer 
and mediator that markets it. This means that the rela-
tionship with each real estate developer is extremely impor-
tant and extremely valued by us, Porta da Frente Christie’s. 
We have been privileged and proud to work with the best 
players in the market over these two decades, creating rela-
tionships of trust, collaboration and constant commitment.
Regarding the celebration of the company 25th anniversary, 
we were in conversation with some of the real estate deve-
lopers who helped us write this story to learn more about 
their market views.

QUANTICO
A Quantico é uma sociedade centrada em projetos imobi-
liários, com o objetivo de Criação de Valor Sustentado. Ao 
efetuar investimentos e desenvolver projetos, a sua Missão 
consiste na seleção em cada momento de áreas de negócio de 
elevado potencial. Com produtos inovadores e diferenciados, 
como o Alecrim 15 junto ao rio Tejo ou o Luís Bívar 91, com 
uma arquitetura de excelência, tivemos a oportunidade de 
comercializar estes projetos únicos e que geraram um grande 
interesse por parte dos clientes. A Porta da Frente esteve à con-
versa com Graça Medina, administradora da Quântico, para 
nos falar sobre o mercado. 

Como é que o mercado residencial em Lisboa se tem alte-
rado nas últimas duas décadas?
Não conhecia o mercado há 20 anos, mas na última década 
notou-se a valorização da qualidade de vida em Portugal e 
da habitação nova nacional como aposta de investimento 
imobiliário. Isso permitiu, finalmente, que os preços das casas 
se adequassem a valores mais alinhados com os de produtos 
equivalentes noutros países. Para este movimento, contribuiu 
também o desequilíbrio entre a procura e oferta, embora nos 
últimos dois anos se tenha diluído com o lançamento de vários 
projetos novos. Por outro lado, o perfil dos compradores tem 
vindo a tornar-se mais conhecedor e exigente, depois de passa-
do o período de venda desenfreada a compradores de Golden 
Visa só interessados em ter o visto e sem conceder a devida 
importância ao produto. Há assim mais desafios para formatar 
produtos que correspondam às expectativas e exigências dos 
compradores, a par do desafio de manter a viabilidade dos 
investimentos com o aumento dos custos da construção, a par 
dos burocráticos processos de licenciamento nas principais 
câmaras municipais. E as frequentes mudanças de critérios de 
legislação do Governo são uma ameaça que infelizmente nos 
vai prejudicar, apesar dos vários avisos dos principais agentes 
de mercado. E, apesar de tudo, conseguimos continuar a ven-
der. Sinal de que os atributos de Portugal e dos seus promoto-
res são mesmo imbatíveis!  

  
Como tem sido trabalhar com a Porta da Frente?
A Porta da Frente tem sido um parceiro fundamental no suces-
so de vendas dos projetos desenvolvidos pela Quantico, não só 
pelos resultados obtidos, como pela postura de solidez e credi-
bilidade de todas as equipas e pelo conhecimento do mercado, 
pelo que as suas opiniões e recomendações representam uma 
grande mais-valia para a formação de decisões da Quantico.

QUANTICO
Quantico is a company focused on real estate projects, 
with the objective of Creating Sustained Value. When 
making investments and developing projects, its Mission 
is to select high potential business areas at all times. With 
innovative and differentiated products, such as Alecrim 15 
by the Tagus river or Luís Bívar 91, with an architecture of 
excellence, we had the opportunity to market these unique 
projects that generated great interest. Porta da Frente spoke 
with Graça Medina, manager of Quantico, to tell us more 
about the market.
 

How did the residential market in Lisbon change over 
the past years?
In the last almost 10 years there has been a better percep-
tion by the market of the value of new housing offers and 
of the quality of Portugal as an investment in real estate. 
This finally allowed house prices to rise to values   more in 
line with those of equivalent products in other countries. 
This imbalance between demand and supply also contri-
buted to this movement, although in the last two years it 
has been diluted with the launch of several new projects. 
On the other hand, the profile of buyers has become more 
knowledgeable and demanding, after the period of unbrid-
led sale to Golden Visa buyers has passed, only interested 
in having a visa and without giving due importance to the 
product. There are, thus, more challenges to format pro-
ducts that correspond to the expectations and requirements 
of buyers, in addition to the challenge of maintaining the 
viability of investments with the increase in construction 
costs, along with bureaucratic licensing processes in the 
main Municipal Councils. And the frequent changes in the 
Government’s legislation criteria are a threat that unfortu-
nately will harm us, despite the various warnings from the 
main market agents. And yet, we continue to sell. A sign 
that the attributes of Portugal and its developers are truly 
unbeatable!
   

How has it been working with Porta da Frente?
Porta da Frente has been a key partner in the successful 
sales of projects developed by Quantico, not only for the 
results obtained, but also for the solidity and credibility 
of all teams and for the knowledge of the market, so your 
opinions and recommendations are of great value for all 
Quantico decisions.

“NA ÚLTIMA DÉCADA NOTOU-SE A VALORIZAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA EM PORTUGAL E DA HABITAÇÃO NOVA 
NACIONAL COMO APOSTA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.”

Luís Bívar 91

PROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROSPROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROS
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SOLYD PROPERTY DEVELOPERS
Desde meados de 2015, a Solyd Property Developers adquiriu 
e desenvolveu mais de 30 edifícios/lotes localizados no centro 
de Lisboa e nas zonas de Cascais, Oeiras e Setúbal, de forma a 
responder à procura cada vez mais elevada de empreendimen-
tos de qualidade. Projetos distintos como a Vila Montrose, no 
Estoril, ou o Graça Residences, em Lisboa, foram sucessos de 
venda, comercializados pela Porta da Frente Christie’s.

Quais as tendências, em termos de tipo de edifício e ca-
racterísticas predominantes, que acreditam serem as mais 
requisitadas pelos clientes nos dias de hoje? 
Os clientes prezam, sobretudo, soluções de qualidade superior, 
eficientes e sustentáveis. Há uma preocupação crescente com 
o bem-estar pessoal e com o próprio ambiente e, por isso, a 
tendência é a procura de projetos residenciais que correspon-
dam às necessidades de conforto, tranquilidade e centralidade, 
características que são muito valorizadas atualmente. Podemos 
dizer que algumas das principais tendências se refletem na 
procura de materiais e acabamentos de alta qualidade, que 
confiram conforto térmico e acústico às habitações e elevada 
eficiência energética, mas também de espaços amplos, com 
uma arquitetura moderna e contemporânea, grande exposição 
solar e tons claros que os tornam convidativos e acolhedores.  
Há também uma grande procura de apartamentos com gene-
rosas áreas de enquadramento com o exterior, como varandas 
ou terraços - uma tendência que, inclusive, se acentuou com 
o despertar da pandemia - e que estejam próximos de todas as 
comodidades necessárias para uma vida com menos preocu-
pações, como espaços de comércio, serviços ou restauração, 
mas também zonas verdes, espaços de lazer ou para praticar 
atividade física, escolas e acesso a uma boa rede de transportes. 

SOLYD PROPERTY DEVELOPERS
Since mid-2015, Solyd Property Developers has acquired 
and developed more than 30 buildings / lots located in the 
center of Lisbon and in the areas of Cascais, Oeiras and Se-
túbal, in order to respond to the ever-increasing demand for 
quality developments. Different projects like Vila Montrose, 
in Estoril, or Graça Residences, in Lisbon, were successful 
sales, marketed by Porta da Frente Christie’s.

What trends, in terms of type of building and predo-
minant features, do you believe are most requested by 
clients these days?
Customers value, above all, solutions with superior qua-
lity that are efficient and sustainable. There is a growing 
concern for the personal well-being and the environment 
itself, and therefore, the tendency is to look for residen-
tial projects that meet the needs of comfort, tranquility 
and centrality, characteristics that are highly valued to-
day. We can say that some of the main trends are reflec-
ted in the demand for high quality materials and finishes, 
which provide thermal and acoustic comfort to the homes 
and high energy efficiency, but also for large spaces, 
with modern and contemporary architecture, great sun 
exposure and light tones that make them inviting and 
welcoming. There is also a great demand for apartments 
with generous framing areas with the outside, such as 
balconies or terraces - a trend that was accentuated with 
the pandemic - and that are close to all the necessary 
amenities for a life with less worries , such as shops, 
services or restaurants, but also green areas, spaces 
for leisure or to practice physical activity, schools and 
access to a good transport network. Essentially, develop-

Essencialmente, empreendimentos que não sejam dormitórios, 
mas sim espaços para viver, valorizando-se também outros 
detalhes importantes inerentes aos mesmos, como piscinas in-
teriores ou exteriores, ginásios privativos e outras zonas sociais 
exclusivas para os moradores.  

Como tem sido trabalhar com a Porta da Frente, que assi-
nala 25 anos no mercado?
Tem sido um prazer enorme para a SOLYD Property Develo-
pers trabalhar com a Porta da Frente, especialmente por ser um 
parceiro que está connosco desde a nossa fundação, continuan-
do a ser essencial para o sucesso dos nossos projetos e soluções. 
Esperamos poder continuar a trabalhar em conjunto por muitos 
mais anos, sempre empenhados em garantir que os nossos 
clientes têm o melhor acompanhamento ao longo de todo o pro-
cesso e que é possível acrescentar valor às suas decisões.

 
TEIXEIRA DUARTE
Com génese no setor da Construção, as atividades do Grupo 
Teixeira Duarte expandiram-se para diversos outros setores 
de atuação; como a Imobiliária. Quase um século depois do 
início das suas atividades, o Grupo mantém-se fiel aos seus 
valores. Hoje, instalado em quatro continentes, a sua orienta-
ção continua abraçada à missão de “Fazer, contribuindo para a 
construção de um mundo melhor”.

ments that are not dormitories, but spaces for living, also 
valuing other important details inherent to them, such as 
indoor or outdoor pools, private gyms and other social 
areas exclusive to residents. 
 

How has it been working with Porta da Frente, which 
celebrates 25 years in the market?
It has been a great pleasure for SOLYD Property Deve-
lopers to work with Porta da Frente, especially as it is a 
partner that has been with us since our foundation, remai-
ning essential to the success of our projects and solutions. 
We hope to be able to continue working together for many 
more years, always committed to ensuring that our clients 
have the best follow-up throughout the process and that it is 
possible to add value to their decisions.

TEIXEIRA DUARTE
With its origins in the Construction sector, the Teixeira 
Duarte Group’s activities expanded to several other sectors 
of activity, such as Real Estate.
Almost a century after its foundation, the Group remains 
true to its values. Today, installed on four continents, its 
orientation continues to embrace the mission of “Doing, 
contributing to the construction of a better world”.

Vila Montrose

One Living

“OS CLIENTES PREZAM, SOBRETUDO, SOLUÇÕES DE 
QUALIDADE SUPERIOR, EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS.”

PROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROSPROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROS

“NO QUE DIZ RESPEITO AO MERCADO RESIDENCIAL, UM DOS DESAFIOS 
DA PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA É A CAPACIDADE DE DESENVOLVER 

PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS ÚNICAS.”
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Quais os principais desafios da promoção 
imobiliária atualmente?
No que diz respeito ao mercado residencial, um dos desa-
fios da promoção imobiliária é a capacidade de desenvolver 
produtos com características únicas. Dentro da classe alta e 
média alta, os clientes são cada vez mais exigentes, e cada vez 
procuram mais produtos diferenciadores com boas áreas inte-
riores e exteriores e que sejam capazes de entregar serviços. 
Outro desafio, e diríamos que o principal, está relacionado 
com a celeridade dos licenciamentos. Estamos a falar muitas 
vezes do prazo de um ano apenas para obter a aprovação do 
projeto de arquitetura, e este é o tempo suficiente para que a 
realidade do mercado se altere e que o que foi submetido este-
ja ultrapassado. Por outro lado, nos últimos anos, os custos de 
construção aumentaram de forma considerável, dificultando a 
possibilidade de desenvolver produtos com preços de venda 
competitivos. Por último, identificamos que cada vez mais e 
melhores players estão a atuar no mercado, sendo constante o 
desafio de manter a nossa marca relevante e top-of-mind no 
mercado da promoção imobiliária, aspeto que consideramos 
ser muito importante no momento da compra, especialmente 
de apartamentos em planta.
 
Como tem sido trabalhar com a Porta da Frente?
Sentimos que a Porta da Frente é um verdadeiro parceiro de 
vendas: são disponíveis, eficientes e acrescentam valor em 
todas as fases do processo de promoção imobiliária; desde a 
definição do produto, passando pelo lançamento até à ges-
tão de clientes. Nos projetos que trabalhámos em conjunto, 
funcionámos como uma verdadeira equipa e os resultados 
refletiram isso mesmo. Destacamos o elevado know-how que 
têm sobre o “cliente de classe alta” e a relação forte e especial 
que estabelecem com os seus clientes, tendo por isso uma 
carteira de clientes vasta e muito robusta. É para todos uma 
marca reconhecida e na qual os nossos clientes identificam 
confiança e valor.   

AVENUE
Criada em 2015, a AVENUE é uma referência no mercado 
imobiliário português na promoção e gestão de projetos re-
sidenciais e de escritórios, atuando nas zonas de excelência 
de Lisboa e do Porto. Com especial foco na requalificação 
e na regeneração urbana, intervêm em edifícios emblemá-
ticos e em terrenos em zonas privilegiadas, contribuindo 
para a recuperação do caráter autêntico das cidades e para a 
sua dinamização. Um dos seus projetos mais emblemáticos 
recentes é o antigo edifício do Diário de Notícias, agora 266 
Liberdade. 

What are the biggest challenges of real estate 
development today?
With regard to the residential market, one of the challen-
ges of real estate development is the ability to create pro-
ducts with unique characteristics. Within the upper and 
upper middle class, customers are increasingly deman-
ding, and increasingly look for differentiating products 
with good interior, exterior areas and that are capable of 
delivering services. Another challenge, and we would say 
that the major one, is related to the speed of licensing.  
We are often talking about the one-year deadline just to 
get the architectural project approved, and this is enough 
time for the market reality to change and for what has 
been submitted to be overdue. On the other hand, in 
recent years, construction costs have increased considera-
bly, making it difficult to develop products with com-
petitive selling prices. Finally, we identified that more 
and better players are operating in the market, with the 
challenge of keeping our brand relevant and top-of-mind 
in the real estate development market, an aspect that we 
consider to be very important at the time of purchase, 
especially of apartments in plan.
 
How has it been working with Porta da Frente?
We feel that Porta da Frente is a true sales partner: they 
are available, efficient and add value at all stages of the 
real estate developing process, from product definition, 
through launch to customer management. In the projects 
that we worked together, we worked as a true team and 
the results reflected that. We highlight the high know-how 
they have about the “high class client” and the strong and 
special relationship they establish with their customers, 
thus having a client portfolio that is vast and very robust. 
It is a recognized brand for everyone and in which our 
customers recognize trust and value. 

AVENUE
Created in 2015, Avenua is a reference in the Portuguese 
real estate market regarding development and management 
of residential and office projects, operating in the areas of 
excellence in Lisbon and Porto. With a special focus on 
requalification and urban rehabilitation, they intervene in 
emblematic buildings and plots in privileged areas, con-
tributing to the recovery of the authentic character of the 
cities and to their dynamism. One of his most iconic recent 
projects is the former Diário de Notícias building, now 266 
Liberdade.

A requalificação de edifícios tem sido uma das maiores ten-
dências dos últimos anos em Lisboa. Esta vai continuar a 
ser uma aposta da Avenue? 
Iniciámos a nossa atividade com a reabilitação de edifícios 
e continuamos muito ativos neste segmento. Não obstante, 
estamos atentos às tendências de mercado e antecipamos a 
procura, pelo que começámos também com o desenvolvimen-
to de projetos de outra natureza, nomeadamente escritórios, 
como é o caso do EXEO no Parque de Nações com 70.000m2. 
Mais do que apenas reabilitar edifícios, procuramos colaborar 
na requalificação das cidades, trabalhando os projetos, a zona 
e a envolvente, de forma a contribuirmos para a qualidade de 
vida das pessoas que lá irão morar ou trabalhar. 

 O cliente comprador é mais exigente agora do que há 20 
anos? Em que medida?
O comprador sempre foi exigente, especialmente no segmento 
residencial, em que a escolha é mais emocional. É natural que 
a exigência tenha aumentado nos últimos anos, porque cada 
vez o cliente é mais informado e conhece vários mercados. A 
compra passa a ser uma experiência que não se foca somente 
no produto, mas sim num processo que se pretende cada vez 
mais simples, cómodo e satisfatório.
 
Como tem sido trabalhar com a Porta da Frente, que assi-
nala 25 anos no mercado? 
Tem sido um prazer trabalhar com profissionais experientes e 
com um excelente conhecimento do mercado. Conseguimos 
sempre encontrar um ótimo equilíbrio relacional e atingir os 
objetivos em conjunto. Parabéns Porta da Frente e que os pró-
ximos 25 anos sejam, pelo menos, tão bons como estes.

The requalification of buildings has been one of the 
biggest trends in recent years in Lisbon. Will this conti-
nue to be an Avenue investment?
We started our activity with the building rehabilitation, and 
we remain very active in this segment. Nevertheless, we 
are attentive to market trends and anticipate demand, so we 
have also started with the development of projects of a dif-
ferent nature, namely offices, such as the EXEO in Parque 
de Nações with 70,000 sqm. More than just rehabilitating 
buildings, we seek to contribute to the requalification of 
cities, working on projects, the area and the surroundings, 
in order to contribute to the quality of life of the people who 
will live or work there. 

 Is the buying customer more demanding now than 20 
years ago? 
The buyer has always been demanding, especially in the resi-
dential segment, where the choice is more emotional. It is na-
tural that the demand has increased in recent years, because 
the customer is more and more informed and knows several 
markets. The purchase becomes an experience that focuses 
not only on the product, but on a process that is intended to 
be increasingly simple, comfortable and satisfying.
 
How has it been working with Porta da Frente, which 
celebrates 25 years in the market?
It has been a pleasure to work with experienced professio-
nals with an excellent knowledge of the market. We have 
always managed to find an optimal relational balance and 
achieve the goals together. Congratulations Porta da Frente 
and may the next 25 years be at least as good as these.

“MAIS DO QUE APENAS REABILITAR EDIFÍCIOS, PROCURAMOS COLABORAR NA REQUALIFICAÇÃO DAS 
CIDADES, TRABALHANDO OS PROJETOS, A ZONA E A ENVOLVENTE, DE FORMA A CONTRIBUIRMOS 

PARA A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE LÁ IRÃO MORAR OU TRABALHAR.”

The Cordon

PROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROSPROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROS
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LANTIA
O promotor imobiliário Lantia centra-se em produzir proprie-
dades que equilibrem as necessidades emocionais, financeiras e 
de lifestyle dos seus clientes, com uma forte preocupação pelo 
bem-estar e qualidade de vida. A sua principal missão passa 
por selecionar, adquirir e desenvolver os melhores produtos 
imobiliários em Lisboa, como por exemplo o empreendimento 
Jardim de São Mamede, com um conceito único e irrepetível, 
ou o AEG, num dos bairros mais pacatos da cidade, em Alvala-
de. A Porta da Frente falou em exclusivo com o Eng. Eduardo 
Netto de Almeida, partner e presidente da Lantia. 

Considera que o mercado residencial em Lisboa se tenha 
transformado na última década?
O mercado residencial em Lisboa transformou-se de forma ra-
dical na última década. De um mercado local, com promotores 
locais pouco sofisticados na sua gestão e muito dependentes 
da banca e do mercado doméstico, evoluiu para uma presença 
forte de promotores internacionais bem capitalizados e com 
um track record importante noutras geografias europeias. 
Suportados por uma procura internacional das mais diversas 
origens, estes promotores investiram e continuam a investir 
fortemente para trazer ao mercado empreendimentos que 
satisfazem uma clientela internacional exigente, sofisticada e 
afluente. Esta transformação colocou Lisboa definitivamente e 
de forma relevante no radar dos investidores internacionais em 
imobiliário residencial, tanto especulativo como de usufruto e 
rendimento.

Como tem sido trabalhar com a Porta da Frente?
A Porta da Frente foi um “player” chave na abertura de Lisboa 
ao mercado internacional.  A visão dos seus dirigentes e a 
competência e dinamismo da sua equipa permitiram levar 
Lisboa a outros mercados sofisticados, apresentando-a com 
sucesso a clientes estrangeiros que compram propriedades in-
ternacionalmente nas cidades mais desenvolvidas e reputadas 
do Mundo. A Porta da Frente tem sido um parceiro permanen-
te e chave da LANTIA na comercialização dos seus projetos, 
cujo sucesso se deve, seguramente, a um trabalho conjunto 
e intenso das nossas equipas, desde o início dos mesmos e 
para trazer ao mercado os produtos que os clientes exigem, de 
forma evolutiva e dinâmica. O sucesso das vendas vem depois 
como uma consequência natural desse trabalho. O sucesso da 
Porta da Frente é também o nosso. E estamos seguros de que 
vai continuar por outros 25 anos. 

LANTIA
The real estate developer Lantia focuses on developing 
properties that balance the emotional, financial and lifestyle 
needs of its clients, with a strong concern for well-being 
and quality of life. Its main mission is to select, acquire and 
develop the best real estate products in Lisbon, such as the 
Jardim de São Mamede project, with a unique and unre-
peatable concept, or the AEG, in one of the most peaceful 
neighborhoods in the city, in Alvalade. Porta da Frente 
spoke exclusively with Eng. Eduardo Netto de Almeida, 
partner and president of Lantia. 

Do you consider that the residential market in Lisbon 
has been transformed in the last decade?
The residential market in Lisbon has changed dramatically 
in the past decade. From a local market, with local pro-
moters that are unsophisticated in their management and 
highly dependent on banking and the domestic market, 
it has evolved into a strong presence of well-capitalized 
international promoters and with an important track record 
in other European geographies. Supported by an internatio-
nal demand from the most diverse origins, these promoters 
have invested and continue to invest heavily to bring to the 
market developments that satisfy a demanding, sophistica-
ted and affluent international clientele. This transformation 
put Lisbon definitively and in a relevant way on the radar of 
international investors in residential real estate, both specu-
lative and usufruct and income.

How has it been working with Porta da Frente?
Porta da Frente was a key player in the opening of Lisbon 
to the international market. The vision of its leaders and 
the competence and dynamism of its team have allowed 
it to take Lisbon to other sophisticated markets, success-
fully presenting it to foreign customers who buy properties 
internationally in the most developed and reputed cities in 
the world. Porta da Frente has been a permanent and key 
partner of Lantia in the sales of its projects, whose suc-
cess is certainly due to the joint and intense work of our 
teams, since their beginning and to bring to the market the 
products that customers require, in an evolutionary and 
dynamic way. Sales success comes afterwards as a natural 
consequence of this work. The success of Porta da Frente 
is also ours. And we are confident that it will continue for 
another 25 years. 

Jardim de São Mamede

“A PORTA DA FRENTE FOI UM “PLAYER” CHAVE NA ABERTURA DE LISBOA AO MERCADO INTERNACIONAL.”

PROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROSPROMOTORES IMOBILIÁRIOS PARCEIROS
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AVENIDA DA LIBERDADE:  
O PRESTÍGIO E REQUINTE 
COM ASSINATURA PORTUGUESA
THE PRESTIGE AND REFINEMENT WITH PORTUGUESE SIGNATURE

Esta é uma das artérias mais movimentadas e desejadas do país 
e já conquistou o pódio quanto à avenida mais importante da 

capital portuguesa, carregando consigo um percurso de mais de 
dois séculos.

This is one of the busiest and most desired arteries in the 
country and has already won the podium on the most im-

portant avenue in the Portuguese capital, carrying with it a 
journey of over two centuries.
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Um passado inesquecível
Limitada a norte pela Praça do Marquês de Pombal e a sul 
pela Praça dos Restauradores, onde se pode iniciar o caminho 
em direção ao Tejo, a histórica e emblemática Avenida da 
Liberdade estende-se em cerca de 1100 metros de compri-
mento e 90 metros de largura, embora esta dimensão não faça 
jus à importância que a zona assume para a cidade de Lisboa 
e para Portugal: esta é uma das artérias mais movimentadas 
e desejadas do país e já conquistou o pódio quanto à avenida 
mais importante da capital portuguesa, carregando consigo um 
percurso de mais de dois séculos.
A sua história começou a escrever-se em finais do século 
XVIII e denotou logo o seu cariz icónico, de charme e elegân-
cia, já que serviu de passeio público e de morada de vivendas 
e palácios da burguesia lisboeta da altura. Pensada e desenha-
da à semelhança dos boulevards parisienses, nomeadamente 
os Champs Elysées, com o qual ainda hoje é comparada, esta 
era uma rua fechada, rodeada por muros e portões – através 
dos quais só podiam passar os membros da alta sociedade – 
onde o verde dos jardins, as estátuas, fontes e palacetes de 
outras épocas lhe davam um encanto e um charme tão parti-
culares que logo nos seus primórdios se tornou numa zona de 
referência para as classes mais abastadas.
Os vários imóveis centenários, que sobraram desta e de épocas 
posteriores, persistiram durante várias gerações e esta zona 
icónica foi durante algum tempo sinónimo de abandono, com 
muitos edifícios devolutos, sem uso, ou outros muito antigos 

An unforgettable past
Bordered on the north by Marquês do Pombal Square and 
on the south by Restauradores Square, where the path to 
the Tagus river can be started, the historical and emblema-
tic Avenida da Liberdade extends itself over 1100 metres 
in length and 90 metres in width, although this dimension 
does not do justice to the importance of the area for the 
city of Lisbon and also for Portugal: This is one of the 
busiest and most desired streets in the country and it has 
already conquered the podium as the most important ave-
nue in the Portuguese capital, carrying with it a journey of 
more than two centuries.
Its history began to be written at the end of the 18th 
century and it soon denoted its iconic character, charm 
and elegance, as it served as a public promenade and as 
the address of villas and palaces of the Lisbon bourgeoi-
sie of that time. Conceived and designed like the Parisian 
boulevards, particularly the Champs Elysées, with which 
it is still compared today, this was a closed street, surrou-
nded by walls and gates - through which only members of 
high society could pass - where the green of the gardens, 
the statues, fountains and ancient palaces gave it such a 
particular charm that from the very beginning it became a 
reference area for the wealthy classes.
The many century-old buildings, left over from this and 
later eras, have persisted for several generations and this 
iconic area was for some time synonymous with abandon-

e a precisar de obras urgentes, tendo ficado praticamente 
despida de habitantes. Esse cenário mudou completamente 
nas últimas décadas. No final dos anos 90 iniciaram-se as 
remodelações dos edifícios e a magnífica Avenida da Liber-
dade renasceu vanguardista para voltar a conquistar Lisboa… 
e o mundo. Vários projetos habitacionais de luxo floresceram 
e a mais prestigiada avenida de Lisboa tornou-se numa área 
dinâmica, de influência e numa das mais desejadas para se 
morar. O requinte, elegância e excelência são características 
manifestas nas linhas exteriores dos edifícios e no interior dos 
apartamentos, onde os acabamentos se caracterizam pela qua-
lidade indubitável. Estes são os empreendimentos certos para 
quem valoriza a centralidade citadina, aliada a uma localiza-
ção cosmopolita, charme histórico e os mais elevados padrões 
de conforto e sofisticação.
Com imóveis que assumem enorme importância arquitetónica 
na cidade, muitos traços de outrora mantiveram-se, sendo 
ainda possível encontrar exemplos clássicos da arquitetura do 
século XIX e início do século XX. De destacar a Arte Nova e 
a Art Déco, ambas com origem francesa, destacando-se aqui 

as fachadas imponentes, românticas e ecléticas, os motivos 
ornamentais – pormenorizadamente decorados – e florais, 
distintos e elegantes, com varandas e escadarias também 
trabalhadas minuciosamente.
Os muitos novos residentes, nacionais ou de outras – várias 
– nacionalidades, que têm escolhido a Avenida da Liberdade 
como local para morar, têm também trazido vida e investimen-
to à cidade. Apesar de todas as mudanças, a avenida continua 
a ser um local acolhedor e tipicamente nacional, estando 
entapetada com a tradicional calçada portuguesa, que acentua 
a sua importância para caracterizar Lisboa como um destino 
diferenciador e internacional, e que foi, inclusive, classificada 
em 2013 como Conjunto de Interesse Público.

ment, with many vacant, unused buildings, or others that 
were very old and in need of urgent work, having been 
practically devoid of inhabitants. This scenario has chan-
ged completely in recent decades. At the end of the 1990s 
the buildings began to be remodelled and the magnificent 
Avenida da Liberdade was reborn vanguardist to conquer 
Lisbon once again... and the rest of the world as well.
Several luxury housing projects flourished and Lisbon’s 
most prestigious avenue became a dynamic, influential 
area and one of the most desirable to live in. Refinement, 
elegance and excellence are evident in the exterior lines of 
the buildings and in the interior of the apartments, where 
the finishings are characterised by undoubted quality. 
These are the right properties for those who value the cen-
trality of the city, combined with a cosmopolitan location, 
historic charm and the highest standards of comfort and 
sophistication. With buildings that have great architectural 
importance in the city, many features from the past have 
been maintained, and it is still possible to find classic 
examples of 19th and early 20th century architecture. Art 

Nouveau and Art Deco, both with French origins, stand 
out here, with their imposing, romantic and eclectic faça-
des, their ornamental - detailed decorated - floral, distinc-
tive and elegant motifs, with balconies and staircases also 
worked thoroughly. The many new residents, national or 
of other - various - nationalities, who have chosen Avenida 
da Liberdade as a place to live, have also brought life and 
investment to the city. Despite all the changes, the avenue 
continues to be a welcoming and typically national place, 
being carpeted with traditional Portuguese paving, which 
accentuates its importance to characterise Lisbon as a dif-
ferentiating and international destination, and which was 
even classified in 2013 as a Set of Public Interest.

“A MAGNÍFICA AVENIDA 
DA LIBERDADE RENASCEU 

VANGUARDISTA PARA 
VOLTAR A CONQUISTAR 

LISBOA… E O MUNDO.”

AV. DA LIBERDADEAV. DA LIBERDADE
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A eleita
Apelidada por muitos de centro comercial ao ar livre, a 
Avenida da Liberdade é atualmente a mais luxuosa artéria do 
país. E não só. Enquanto zona nobre que que está no radar da 
moda internacional, são cada vez mais as grandes casas de 
luxo, da moda e beleza nacionais e internacionais que colocam 
a Avenida da Liberdade enquanto uma das suas localizações 
obrigatórias, a par com as zonas de compras de luxo mais 
prestigiadas a nível mundial, como, por exemplo, a 5.ª avenida 
em Nova Iorque, encaixando Portugal neste roteiro internacio-
nal. Esta é o eixo de comércio de rua de referência que ajudou 
Lisboa a tornar-se numa capital muito atrativa para investi-
mentos de marca de haute couture, que ali se instalam sem 
intermediários. A Avenida da Liberdade já integrou a lista das 
ruas mais caras do mundo, ocupando a 35.ª posição. E nem 
a pandemia tem conseguido parar esta onda de investimento. 
Prova disso é, por exemplo, o facto de uma nova loja da Dolce 
& Gabbana ter aberto portas em maio de 2020, num espaço 
sofisticado e apelativo.
Muitos são os que passam pela Avenida da Liberdade simples-
mente pelo prazer de aproveitar a cidade, para percorrer os 
seus caminhos, olhar montras, ou sentar numa esplanada – e 
receber o sol único que Portugal tem para oferecer ou a som-
bra de uma das árvores centenárias que nela residem –, e esta 
é, de resto, uma razão muito válida, estando listada como uma 
das atividades obrigatórias para os turistas que visitam Lisboa. 
Porém, é importante referir que tudo o que a Avenida da Li-

berdade tem para oferecer é bom demais para se passar apenas 
como espectador. Esta é uma zona que respira exclusividade, 
elegância, requinte e glamour, com a capacidade de satisfazer 
os desejos e sonhos mais exigentes e com um dinamismo co-
mercial singular e vibrante. O gabarito desta avenida assume 
tamanha relevância que se expandiu para as suas artérias trans-
versais, sendo toda a zona um destino obrigatório de compras 
de moda e luxo. 
A principal avenida de Lisboa – e arredores – está, assim, 
preenchida com os melhores cafés, restaurantes - com 
irresistíveis e saborosas criações que apresentam requinte e 
sofisticação à mesa – e teatros, além de ser local de eleição de 

The Chosen One
Nicknamed by many as an open-air shopping centre, 
Avenida da Liberdade is currently the most luxurious 
street in the country. And not only. As a noble area on the 
international fashion radar, more and more major national 
and international luxury, fashion and beauty houses are 
placing Avenida da Liberdade as one of their essential 
locations, alongside with the most prestigious luxury 
shopping areas in the world, such as 5th Avenue in New 
York, fitting Portugal into this international itinerary. This 
is the axis of reference street commerce that has helped 
Lisbon become a very attractive capital for haute couture 
brand investments, which set up there with no intermedia-
ries. Avenida da Liberdade has already been on the list of 
the most expensive streets in the world, occupying 35th 
position. And not even the pandemic has managed to stop 
this wave of investment. Proof of this is, for example, the 
fact that a new Dolce & Gabbana shop opened its doors in 
May 2020, in a sophisticated and appealing space.
There are many who pass by Avenida da Liberdade simply 
for the pleasure of enjoying the city, to walk along its 
paths, look at shop windows, or sit on a terrace - and 
enjoy the unique sun that Portugal has to offer or the 
shade of one of the centenary trees that reside there - and 
this is, in fact, a very valid reason, being listed as one of 
the must-do activities for tourists visiting Lisbon. Howe-
ver, it is important to mention that everything Avenida 

da Liberdade has to offer is too good to pass by just as a 
spectator. This is an area that breathes exclusivity, elegan-
ce, refinement and glamour, with the ability to satisfy the 
most demanding desires and dreams and with a singular 
and vibrant commercial dynamism. The prominence of 
this avenue is so important that it has expanded to its 
transversal arteries, and the whole area is a prime desti-
nation for fashion and luxury shopping. The main avenue 
of Lisbon - and surrounding areas - is, therefore, filled 
with the best cafés, restaurants - with irresistible and tasty 
creations that present refinement and sophistication at the 
table - and theatres, besides being the place of choice for 

escritórios, bancos e, como já referido, espaços comerciais de 
luxo, que dão um brilho especial às ruas com as belíssimas 
montras de peças de roupa, sapatos, joias e relógios. Prada, 
Max-Mara, Louis Vuitton, Luís Onofre, Boutique dos reló-
gios, Giorgio Armani, Cartier, Montblanc, Emporio Armani, 
Miu Miu e Gucci – que reabriu em 2020 no Tivoli Fórum –, 
são apenas algumas das marcas de topo que ali se implemen-
taram e impulsionaram a valorização da zona e dos imóveis 
no seu aspeto global. Este é um comércio que privilegia o 
atendimento personalizado, e cuja respetiva decoração está à 
altura dos sonantes nomes.
Aqui encontramos também os melhores recantos de luxo, no 
que concerne a unidades hoteleiras que concorrem com as 
mais nobres cadeias de hotéis mundiais, com a capacidade de 
satisfazer as mais requintadas exigências. 
De salientar também os rooftops que ali habitam, como o Sky 
Bar do Tivoli Avenida, e que permitem aproveitar ainda o topo 
dos seus edifícios, proporcionando momentos de descontração 
e uma das vistas mais bonitas da cidade.
E não esquecendo outro verdadeiro luxo – não menos impor-
tante – que pode desfrutar na Avenida da Liberdade: a segu-
rança que tão bem caracteriza Portugal, considerado o país 
mais seguro da União Europeia e o terceiro a nível mundial.

offices, banks and, as already mentioned, luxury commer-
cial spaces, which give a special glow to the streets with 
their beautiful window displays of clothes, shoes, jewel-
lery and watches. Prada, Max-Mara, Louis Vuitton, Luís 
Onofre, Boutique dos relógios, Giorgio Armani, Cartier, 
Montblanc, Emporio Armani, Miu Miu and Gucci - which 
reopened in 2020 in Tivoli Fórum - are just some of the 
top brands that have established themselves there and 
boosted the value of the area and the properties globally. 
This is a commercial area that favours personalised servi-
ce, and whose respective decoration is up to the standards 
of the big name brands. Here we also find the best luxury 
corners, in what concerns hotel units that compete with 
the noblest hotel chains in the world, with the capacity to 
satisfy the most exquisite demands. It’s also worth men-
tioning the rooftops that live there, such as the Sky Bar of 
the Tivoli Avenida, which also allow you to enjoy the top 
of the buildings, providing moments of relaxation and one 
of the most beautiful views in the city. And not to men-
tion another real luxury - no less important - that you can 
enjoy on Avenida da Liberdade: the security that so well 
characterises Portugal, considered the safest country in the 
European Union and the third safest worldwide.

“A AVENIDA DA 
LIBERDADE JÁ 
INTEGROU A LISTA 
DAS RUAS MAIS 
CARAS DO MUNDO, 
OCUPANDO A 
35.ª POSIÇÃO.”

AV. DA LIBERDADEAV. DA LIBERDADE
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FREDERICO VALSASSINA: 
35 ANOS DE ARQUITETURA 
DE EXCELÊNCIA
35 YEARS OF ARCHITECTURE OF EXCELLENCE

Entrevista a um dos arquitetos portugueses mais premiados e reconhecidos
Interview with one of the most awarded and recognized Portuguese architects

ADEGA HERDADE DO FREIXO (2016), SITUADA NO REDONDO, VENCEDORA DO PRÉMIO CONSTRUIR 
2017, DA MENÇÃO HONROSA PREMIS FAD 2017, E AINDA GALARDOADA PELA ARCHDAILY COMO 

BUILDING OF THE YEAR 2018, NA CATEGORIA DE INDUSTRIAL ARCHITECTURE.

Oriundo de uma família de arquitetos, não é surpresa que o 
desenho e o amor aos espaços tenham vindo a fazer parte 
do dia-a-dia de Frederico Valsassina, tornando-se num dos 
arquitetos portugueses mais premiados e reconhecidos não 
só a nível nacional como internacional. O atelier Valsassina, 
com 35 anos de projetos de sucesso, conta com arquitetura de 
referência na área da reabilitação, nomeadamente o Palácio 
dos Condes de Murça, o Palácio Contador-Mor e o edifício de 
habitação na Av. da República 37, todos eles distinguidos pelo 
Prémio Nacional de Reabilitação Urbana.
Por outro lado, e sendo um arquiteto multifacetado que adora 
desafios, Frederico Valsassina criou projetos em diversas áreas 
e de diferentes escalas, destacando-se também a Adega Herda-
de do Freixo, no Alentejo; a cobertura da ETAR de Alcântara, 
em parceria com Manuel Aires Mateus e João Nunes; e a obra 
do novo Hospital CUF Tejo. A Porta da Frente Christie’s teve 
o privilégio de falar em exclusivo com o arquiteto, para uma 
entrevista sobre os últimos 25 anos de arquitetura em Portugal.

Como era a arquitetura residencial há 20-25 anos? Estáva-
mos muito atrás de padrões europeus?

Há 25 anos, a grande diferença na arquitetura residencial 
pautava-se pela forma de habitar e viver dentro dos espaços. 
Os apartamentos eram maiores e a cultura de vivência era 
bastante tradicional. O que aconteceu quando se reabilitaram 
uma variedade de edifícios antigos, e até por uma questão 
comercial, foi que os apartamentos passaram a ser mais 
pequenos. Hoje em dia há uma predominância por tipologias 
pequenas, enquanto que há 25 anos o “standard” era um T3 
com uma área útil de pelo menos 150 m2. Por outro lado, 
aumento do preço por m2 e a inflação também contribuiu para 
que atualmente a arquitetura dos apartamentos seja diferente e 
assuma outra optimização de espaços mais pequenos. Acredito 
também que a vinda de vários clientes estrangeiros, muitos 
deles através de Vistos Gold, tenha trazido alterações à forma 
de habitar dentro das casas. Mas embora os espaços se tenham 
tornado mais pequenos, apresentam maior flexibilidade e 

Coming from a family of architects, it is not surprising that 
design and the love of spaces have become part of Frederi-
co Valsassina’s day-to-day life, becoming one of the most 
awarded and recognized Portuguese architects, not only na-
tionally but also worldwide. The Valsassina Atelier, with 35 
years of successful projects, has a reference architecture in 
the area of rehabilitation, namely the Palácio dos Condes de 
Murça, the Palácio Contador-Mor and the housing building 
at Av. Da República 37, all of them distinguished by the 
National Urban Rehabilitation Award.
On the other hand, and being a multifaceted architect who 
loves challenges, Frederico Valsassina created projects in 
different areas and with different scales, with emphasis on 
the Adega Herdade do Freixo, in Alentejo; the coverage of 
the Alcântara WWTP, in partnership with Manuel Aires Ma-
teus and João Nunes; and the construction of the new CUF 
Tejo Hospital. Porta da Frente Christie’s had the privilege 
of speaking exclusively with the architect, for an interview 
about the last 25 years of architecture in Portugal.

What was residential architecture like 20-25 years ago? 
Were we far behind European standards?

25 years ago, the big difference in residential architecture 
was based on the way of living and experiencing the spaces. 
The apartments were larger and the residential culture 
was very traditional. What happened when a variety of 
old buildings were rehabilitated, and even for commercial 
reasons, was that the apartments became smaller. Nowa-
days there is a predominance of small typologies, while 25 
years ago the “standard” was a 3 bedroom with a floor area 
of at least 150 sqm. On the other hand, the increase in the 
price per sqm and inflation also contributed to the fact that 
the architecture of the apartments is currently different and 
takes on an alternative optimization of smaller spaces. I also 
believe that the arrival of several foreign clients, many of 
them through Golden Visa, has brought changes to the way 
of living inside the houses. But although the spaces have 

acabam por se tornar mais amplos, como por exemplo no caso 
das cozinhas fechadas que agora estão muitas vezes abertas 
e ligadas ao espaço social da sala. Passaram também a existir 
outros cuidados, já existentes noutros países da Europa, como 
a acústica, que no passado constituía um problema, mas atual-
mente é uma das maiores preocupações da construção dos 
apartamentos, assim como a parte térmica e bioclimática.

Ao longo destes 25 anos, quais os projetos que mais marca-
ram o Atelier Valsassina? 

Não posso deixar de referir um dos projetos mais interessantes 
que fizemos que foi a recuperação do Palácio Porto Covo, o 
projeto Lapa, e os novos estúdios de televisão pública. Nos 
últimos anos, reforço a importância da Adega da Herdade do 
Freixo - que arrecadou vários prémios nacionais e internacio-
nais, a reconversão do Convento da Graça - que me deu um 
imenso prazer fazer, entre outros. Temos tido a oportunidade 
de ter tido uma panóplia de projetos bastante interessantes e 
com uma grande diversidade.
A reabilitação urbana tem marcado a região da grande 

become smaller, they have greater flexibility and end up be-
coming wider, as for example in the case of closed kitchens 
that are now often open and connected to the social space of 
the living room. Other precautions also became priorities, 
which already existed in other European countries, such as 
acoustics, which in the past were a problem, but currently is 
one of the biggest concerns in the construction of apart-
ments, as well as the thermal and bioclimatic part.

Over these 25 years, which projects have most marked 
the Valsassina Atelier?

I cannot fail to mention one of the most interesting 
projects that we did, which was the restoration of the 
Porto Covo Palace, the Lapa project, and the new public 
television studios. In recent years, I must reinforced the 
importance of the Herdade do Freixo Winery - which has 
won several national and international awards, the conver-
sion of Convento da Graça - which has given me immense 
pleasure to do, among others. We have had the opportunity 
to have a range of very interesting and diverse projects.

FREDERICO VALSASSINAFREDERICO VALSASSINA
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PROJETO EM CASCAIS ONE LIVING, PROMOVIDO PELA TEIXEIRA DUARTE 
E COMERCIALIZADO EM EXCLUSIVO PELA PORTA DA FRENTE CHRISTIE’S

Lisboa nos últimos anos, devido ao imenso património 
histórico e devoluto que tínhamos na cidade. Estes projetos 
são mais desafiantes do que algo novo?

Os projetos de recuperação são mais difíceis e, por conse-
guinte, mais desafiantes, o que já nos garantiu alguns prémios 
de Reabilitação Urbana. Posso dar o exemplo do Palácio do 
Contador Mor junto ao Castelo de Lisboa, em que a nossa 
intervenção de reabilitação fez com que se descobrissem uma 
série de peças arqueológicas. Nesse projeto, a arquitetura sub-
jugou-se ao existente. Por outro lado, por exemplo, no edifício 
da MG, junto à Av. da República e Av. Fontes Pereira de Melo, 
tivemos a oportunidade de recuperar um dos melhores prédios 
dessa localização, em que cada piso tinha cerca de 600 m2 de 
área e correspondia a uma única habitação dos anos 30. Neste 
caso, a arquitetura de cada piso transformou um espaço único 
em 5 apartamentos e desenhámos um edifício completamente 
contemporâneo, respeitando as premissas do edifício original, 
construído quase um século antes. Na minha opinião, é mais 
desafiante pegar em projetos de reabilitação, que muitas das 
vezes trazem responsabilidades completamente diferentes, 
como o respeito pelas pré-existências e uma análise muito 
cuidada.
O projeto One Living, criado pelo arquiteto e vendido em 

Urban rehabilitation has marked the Greater Lisbon 
region in recent years, due to the immense historical 
and vacant heritage that we had in the city. Are these 
projects more challenging than something new?

Recovery projects are more difficult and, therefore, more 
challenging, which has guaranteed us some Urban Reha-
bilitation awards. I can give the example of the Palácio 
do Contador Mor next to the Lisbon Castle, in which our 
rehabilitation intervention made it possible to discover a 
series of archaeological pieces. In this project, the architec-
ture subdued itself to the existing. On the other hand, for 
example, in the MG building, next to Av. Da República and 
Av. Fontes Pereira de Melo, we had the opportunity to re-
cover one of the best buildings in that location, where each 
floor had an area of approximately 600 sqm and it corres-
ponded to a single dwelling from the 1930s. In this case, the 
architecture of each floor transformed a unique space into 
5 apartments and we designed a completely contemporary 
building, respecting the premises of the original infrastruc-
ture, built almost a century before. In my opinion, it is more 
challenging to take on rehabilitation projects, which often 
bring completely different responsibilities, such as respect 
for pre-existences and a very careful analysis.

tempo recorde pela Porta da Frente, marca não só pela 
grandiosidade da construção mas também pela revitaliza-
ção e modernização de um espaço há muito “abandona-
do”. O papel da arquitetura estende-se também à criação 
de conceitos e estilos de vida novos para um grupo de 
residentes? 

Há uns anos tinha realizado um projeto, muitos anos na 
verdade, que proveio de um concurso para jovens arquitetos, o 
Alcântara Rio no ano 2000, na antiga fábrica das Fontaínhas. 
Este projeto acaba por, duas décadas depois, ser em muito 
semelhante ao One Living: agarrarmos num espaço de cidade 
e recriá-lo enquanto se transforma em algo bom não só para os 
edifícios mas também para o ambiente e zonas circundantes. 
Ou seja, no One Living desenhámos uma série de espaços 
permeáveis, públicos e semi-públicos que trazem algo de 
novo. No Alcântara Rio transformámos uma antiga fábrica de 
produtos químicos num jardim aberto à comunidade, enquanto 
que na antiga Praça de Touros que deu lugar ao One Living 
projetámos áreas comerciais e ruas pedonais que poderão ser 
uma mais valia para os residentes de Cascais. No One Living 
também nos apoiámos muito na experiência do promotor e 
construtora Teixeira Duarte, que conta com um grande profis-
sionalismo e especialização no imobiliário.

Atualmente presenciamos muitos projetos com grandes 
varandas e uma grande valorização do espaço exterior. 
Esta é uma tendência que veio para ficar?

Sim, acredito que esta tendência tenha vindo para ficar. Apesar 
da regulamentação de Lisboa, o Rmuel, delimite esta mudança 
de paradigma, restringindo não só o tamanho como o número 
de varandas nos edifícios. É uma regulamentação que vem con-
trariar o que temos verificado especialmente nestes tempos de 
pandemia, em que as pessoas valorizam muito mais os espaços 
exteriores. É de facto uma pena o concelho de Lisboa ter dado 
um passo atrás com esta decisão, ao passo que por exemplo 
Cascais continua a privilegiar esta relação do interior com o ex-
terior. O One Living é um bom exemplo disso, em que as casas 
não terminam ali, estendendo-se para as varandas. Antigamente 
as varandas usavam-se para serem fechadas, mas hoje em dia 
isso mudou e os residentes apreciam este espaço exterior.

Com tantos projetos de sucesso e com uma carreira riquís-
sima, o que é que ainda o desafia?

Tantas coisas! Todos estes projetos de reabilitação são sempre 
novos desafios. Por exemplo, o projeto do novo hospital CUF 
Tejo, foi um desafio extraordinário, com um equipamento que 
eu nunca havia desenhado àquela escala; projetar um hotel 
na reconversão do Convento da Graça, um edifício com 14 
séculos de história, foi também um desafio enorme. Acredito 
que todos os projetos sejam desafiantes, desde uma casa, que 
adoro projetar, a um edifício de grandes dimensões. Para mim, 
quanto mais complicados os projetos, mais desafiantes são.

The One Living project, created by the architect and 
sold in record time by Porta da Frente, marks not only 
the grandeur of the construction but also the revitali-
zation and modernization of a space that has long been 
“abandoned”. Does the role of architecture also extend 
to the creation of new concepts and lifestyles for a 
group of residents? 

A few years ago, I had carried out a project, many years in 
fact, which came from a competition for young architects, 
Alcântara Rio in 2000, at the old Fontaínhas factory. This 
project ends up, two decades later, being very similar to 
One Living: grabbing a city space and recreating it while 
transforming into something good not only for the develo-
pment but also for the environment and surrounding areas. 
That is, at One Living we designed a series of permeable, 
public and semi-public spaces that bring something new. 
In Alcântara Rio, we transformed an old chemical plant 
into a garden open to the community, while in the old 
Bullring that gave rise to One Living, we designed com-
mercial areas and pedestrian streets that could be an asset 
for Cascais residents. At One Living we also relied heavily 
on the experience of the developer and builder Teixeira 
Duarte, who has great professionalism and specialization 
in real estate.

We see many projects with large balconies and a great 
appreciation of the outdoor space. Is this a trend that is 
here to stay?

Yes, I believe this trend is here to stay. Despite the 
Lisbon regulations, Rmuel, delimit this paradigm shift, 
restricting not only the size but the number of balconies 
in the buildings. It is a regulation that contradicts what 
we have seen especially in these pandemic times, when 
people value outdoor spaces much more. It is indeed 
a pity that the municipality of Lisbon took a step back 
with this decision, while for example Cascais continues 
to privilege this relationship between the interior and the 
exterior. One Living is a good example of this, where the 
houses do not end there, extending to the balconies. In 
the past, balconies used to be closed, but nowadays that 
has changed and residents appreciate this outdoor space.

With so many successful projects and such a producti-
ve career, what is it that still challenges you?

So many things! All of these rehabilitation projects are 
always new challenges. For example, the project for the new 
CUF Tejo hospital was an extraordinary challenge, with 
equipment that I had never designed on that scale; designing 
a hotel in the conversion of Convento da Graça, a building 
with 14 centuries of history, was also an enormous challen-
ge. I believe that all projects are challenging, from a house, 
which I love to design, to a large building. For me, the more 
complicated the projects, the more challenging they are.

FREDERICO VALSASSINAFREDERICO VALSASSINA
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ONDE O MAR E A MODERNIDADE SE 
FUNDEM COM O FUTURO NO HORIZONTE
WHERE THE SEA AND MODERNITY MERGE WITH THE 
FUTURE ON THE HORIZON

OEIRAS Descrever Oeiras é elencar uma infinidade de adjetivos que 
revelam um estilo de vida singular em Portugal: Oeiras é si-
nónimo de charme, modernidade, qualidade de vida, natureza, 
segurança, oportunidades, dinamismo e azul do mar. Não é 
por acaso que se afirmou como um dos melhores e mais dese-
jados municípios para morar em Portugal. Localizada na Costa 
do Estoril, Oeiras é uma das localidades com maior índice de 
desenvolvimento humano a nível nacional, com maior número 
de licenciados e a que regista o valor mais elevado de rendi-
mento bruto declarado mediano em todo o país, afirmando-se 
como um dos concelhos mais ricos e desenvolvidos da Pe-
nínsula Ibérica e mesmo da Europa devido ao seu dinamismo 
empresarial. Mas já lá vamos. Antes de mais, importa referir 
que esta é uma cidade enobrecida com características geográ-
ficas e urbanas excecionais. Oeiras conta com várias praias 
magníficas e pacíficas, com areia macia e dourada, situadas 
em pleno coração da cidade, jardins e outros espaços ao ar 
livre adequados para a prática desportiva e de lazer, como o 
afamado Passeio Marítimo de Oeiras, muito procurado pelos 
amantes do desporto. Entre os parques que mais atraem quem 
mora na região, mas também turistas e visitantes, listam a 
Quinta do Marquês de Pombal, o Parque dos Poetas, a Quinta 
Real de Caxias, o Centro Desportivo Nacional do Jamor e a 
Fábrica da Pólvora de Barcarena. Todos são locais aprazíveis, 
com fontes, zonas de piqueniques, bibliotecas, jogos, terraços 
ou cascatas que acolhem regularmente concertos, teatros e fes-
tivais. Têm ainda em comum – tal como, de resto, com todos 
os restantes cantos da cidade – o ambiente limpo, organizado, 
seguro e arborizado, sendo ideais para passar o fim-de-se-
mana em família. De destacar que Oeiras tem também uma 
veia artística sui generis, sendo sede de várias infraestruturas 
culturais e de convívio social, com programas estimulantes e 
criativos durante todo o ano. 

Describing Oeiras means listing an infinite number of 
adjectives that reveal a unique lifestyle in Portugal: Oeiras 
is synonymous with charm, modernity, quality of life, 
nature, security, opportunities, dynamism and the blue sea. 
It is no coincidence that Oeiras has established itself as 
one of the best and most desirable municipalities to live in 
Portugal. Located on the Estoril Coast, Oeiras is one of the 
locations with the highest human development index at a 
national level, with the highest number of graduates and 
the one with the highest median declared gross income, 
establishing itself as one of the richest and most developed 
councils on the Iberian Peninsula and even in Europe due 
to its business dynamism. But we will get there in a bit. 
First of all, it should be mentioned that this is a city ennob-
led with exceptional geographical and urban characteristi-
cs. Oeiras has several magnificent, peaceful beaches with 
soft and golden sand, located right in the heart of the city, 
gardens and other open-air spaces suitable for sports and 
leisure, such as the famous Passeio Marítimo de Oeiras, 
much sought-after by sports lovers. Among the parks that 
most attract those who live in the region, but also tourists 
and visitors, are Quinta do Marquês de Pombal, Parque dos 
Poetas, Quinta Real de Caxias, Centro Desportivo Nacio-
nal do Jamor and Fábrica da Pólvora de Barcarena. All 
are pleasant places, with fountains, picnic areas, libraries, 
games, terraces or waterfalls that regularly host concerts, 
theatres and festivals. They also have in common - as with 
all the other corners of the city - a clean, organised, safe 
and wooded environment, making them ideal for spending 
the weekend with the family. It should be pointed out that 
Oeiras also has a sui generis artistic vein, hosting various 
cultural and social interaction infrastructures, with stimu-
lating and creative programmes throughout the year. Home 

OEIRAS

Sede de importantes empresas ligadas às tecnologias de in-
formação, construção, indústria farmacêutica, comunicação e 
prestação de serviços, oriundas de todos os cantos do planeta, 
Oeiras é a cidade portuguesa que tem os parques empresariais 
de maior destaque em todo o território nacional. O Taguspark 
é um dos mais emblemáticos, pois além da sua extensa dimen-
são – de 360 hectares – e das muitas empresas que abriga, nele 
coabitam ainda vários serviços públicos, espaços comerciais 
um polo universitário e um campo de golfe. Mas há, pelo 
menos, três outras importantes zonas empresariais que demar-
cam o concelho de Oeiras como um dos mais prestigiados em 
termos evolutivos e de desenvolvimento económico: o Lagoas 
Park, em Porto Salvo, o Arquiparque, em Miraflores, e o Quin-
ta da Fonte, em Paço de Arcos. E enquanto cidade de enorme 

to important companies linked to information technology, 
construction, pharmaceutical industry, communication and 
service provision, from every corner of the planet, Oeiras 
is the Portuguese city with the most prominent business 
parks in the country. Taguspark is one of the most emble-
matic, as, in addition to its vast dimension - 360 hectares 
- and the many companies it houses, it also has several 
public services, commercial spaces, a university cam-
pus and a golf course. But there are, at least, three other 
important business areas that mark Oeiras Council as one 
of the most prestigious in terms of evolution and economic 
development: Lagoas Park, in Porto Salvo, Arquiparque, in 
Miraflores, and Quinta da Fonte, in Paço de Arcos. And as 
a city of enormous interest that daily receives tourists and 

“OEIRAS É A CIDADE PORTUGUESA QUE TEM OS PARQUES EMPRESARIAIS 
DE MAIOR DESTAQUE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.”
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QUINTA 
DAS GIESTAS

A POESIA DE VIVER A OLHAR O 
MAR E A SENTIR A NATUREZA 

WHERE THE SEA AND MODERNITY MERGE WITH 
THE FUTURE ON THE HORIZON

Localizada nas encostas do Alto do Lagoal, a Quinta das Gies-
tas é uma pérola que nasce em função do carácter único desta 
zona mágica que brota sobre o mar entre as colinas do centro 
de Lisboa e do Estoril, e que tem a capacidade de despertar os 
nossos sentidos com a sua vista estonteante sobre a praia de 
Caxias e o contacto direto e refrescante com a natureza, onde 
os sons e o cheiro do mar e das plantas transmitem equilíbrio, 
harmonia e serenidade. Outrora local eleito pela aristocracia 
lisboeta, que ali se instalou nos séculos XIX e XX nas suas 
quintas e vilas de recreio para desfrutar de temporadas junto 
ao mar sem sair das portas da capital, esta é uma quinta irre-
petível que segue um novo caminho rumo ao futuro, com este 
empreendimento que “rouba” o nome à designação histórica 
do local. Por todas estas razões não é de estranhar quando 
Sofia Girão, engenheira civil e promotora, afirma que contra-
riamente ao que é usual, “foi o local que sugeriu este projeto, 
e não o projeto que procurou o local”. A Quinta das Giestas 
é uma grande praça aberta ao mar, onde a linguagem da 
paisagem é trazida também para os edifícios. Uma peça única, 
sem igual, que agracia os seus moradores com uma vivência 
distinta e de excelência, permitindo-lhes retemperar a sua alma 
todos os dias. Um refúgio, que vai muito além da simples 
noção de habitação. “Elevámos a noção de ‘mera’ casa a um 
espaço onde os seus residentes sejam inspirados a ter uma 
vida completa e onde possam renovar energias para conti-
nuar a enfrentar os desafios diários. Porque antes de vermos 
com os olhos sentimos com a alma e é um privilégio poder 
experimentar a vida a partir desta perspetiva absolutamente 
mágica, para não mencionar que esta localização estratégica 
permite também aproveitar o estilo de vida excecional da 
linha de Cascais, sem, no entanto, prescindir da proximidade 
com o centro de Lisboa.”, realça a promotora. Com caracte-

Located on the slopes of Alto do Lagoal, Quinta das Giestas 
is a pearl that was born due to the unique character of this 
magical area that sprouts over the sea between the hills of 
the centre of Lisbon and Estoril, and which has the ability to 
awaken our senses with its stunning view over Caxias beach 
and the direct and refreshing contact with nature, where 
the sounds and smells of the sea and of the plants transmit 
balance, harmony and serenity. Once the chosen location of 
Lisbon’s aristocracy, who settled there in the 19th and 20th 
centuries in their estates and villas to enjoy seasons by the 
sea without leaving the capital’s gates, this is an unrepea-
table property that is following a new path into the future, 
with this development that “steals” the name from the 
historical designation of the place. For all these reasons, it’s 
no surprise when Sofia Girão, civil engineer and developer, 
says that, contrary to what is more usual, “it was the place 
that suggested this project, and not the project that sought 
out the place”. Quinta das Giestas is a large square open to 
the sea, where the language of the landscape is also brought 
into the buildings. A unique piece, unparalleled, that graces 
its residents with a distinctive experience of excellence, 
allowing them to recharge their souls every day. A refuge, 
which goes far beyond the simple notion of housing. “We 
have elevated the notion of a ‘mere’ home to a space where 
its residents are inspired to live a full life and where they 
can renew their energy to continue to face daily challenges. 
Because before we see with our eyes we feel with our soul, 
and it is a privilege to be able to experience life from this 
absolutely magical perspective, not to mention that this stra-
tegic location also allows to take advantage of the excep-
tional lifestyle of the Cascais line, without, however, giving 
up the proximity to the centre of Lisbon”, emphasises the 

QUINTA DAS GIESTASOEIRAS

interesse que recebe diariamente turistas e muitos trabalhado-
res habitantes nos concelhos limítrofes e até mais distantes, 
Oeiras está munida com um excelente sistema de acessos e 
transportes que rapidamente permitem chegar às vizinhas vilas 
de Cascais e Sintra, a Lisboa ou até mesmo à Margem Sul do 
Tejo. Mas, como referido, esta não é apenas a cidade predileta 
das grandes empresas, empreendedores e investidores. Oeiras 
é também a eleita por muitas famílias portuguesas e de outras 
nacionalidades para ali habitarem, conviverem, apreciarem o 
melhor do que a vida tem para oferecer e criarem os seus fi-
lhos num ambiente harmonioso e cheio de oportunidades, pois 
aqui estão também localizados colégios e escolas de prestígio, 
classificadas no ranking nacional como as melhores do país. 
E se Portugal já é um país seguro, Oeiras lidera a lista como 
uma das regiões mais seguras. A tudo isto, junta-se uma oferta 
habitacional premium – com moradias e condomínios de 
luxo – que tem vindo a evoluir em número, mas sobretudo em 
qualidade e ainda com custos muito atrativos.  Oeiras oferece 
o melhor dos dois mundos. Além de localização nobre, esta é 
uma cidade que confere harmonia e equilíbrio entre uma vida 
moderna e a tranquilidade desejada ao final do dia. 

many workers from neighbouring and even more distant 
counties, Oeiras is equipped with an excellent access 
and transport system that quickly allows one to reach the 
neighbouring towns of Cascais and Sintra, Lisbon or even 
Margem Sul do Tejo (the South Bank of the Tagus River). 
But, as mentioned, this is not only the favourite city of 
large companies, entrepreneurs and investors. Oeiras is 
also chosen by many Portuguese families and those of 
other nationalities to live there, socialise, enjoy the best 
that life has to offer and raise their children in a harmo-
nious environment full of opportunities, since prestigious 
colleges and schools are also located here, classified in the 
national ranking as the best in the country. And if Portugal 
is already a safe country, Oeiras tops the list as one of the 
safest regions. In addition to all this, there is a premium 
housing offer - with luxury villas and condominiums - whi-
ch has been increasing in number, but above all in quality 
and with very attractive costs. Oeiras offers the best of both 
worlds. In addition to its prime location, this is a place that 
provides harmony and balance between modern life and 
the tranquillity desired at the end of the day. 
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rísticas ímpares, o projeto da Quinta das Giestas foi conce-
bido de forma a fazer nascer a arquitetura e o paisagismo em 
simultâneo, resultando do diálogo estreito entre o trabalho do 
arquiteto Paulo Fernandes e do Paisagista Paulo Simões. “Os 
edifícios seguem as linhas quebradas e orgânicas da topografia 
e do paisagismo, através do conceito da ondulação do mar e 
do terreno, o que tornou o projeto ainda mais desafiante. Já a 
escolha de materiais, que seguiu um critério de perenidade e 
intemporalidade, como o betão à vista no exterior, juntamente 
com a madeira natural de bambu e o vidro, a pedra natural e o 
aço, reforçam uma imagem forte, intemporal e profundamen-
te integrada na imagética da Linha de Cascais, fundindo-se 
com a matriz verde onde se insere. O conjunto foi pensado 
para não necessitar de manutenção expressiva no futuro e ir 
envelhecendo com graciosidade, fundindo-se com a paisa-
gem”, esclarece Paulo Simões. Dividida por dois conceitos, 
a Quinta das Giestas contempla os Private Apartments, com 
apartamentos de T3 a T5, com generosas áreas interiores, entre 
175 m2 e 220 m2, e terraços amplos com muita privacidade 
que permitem desfrutar do magnífico ambiente exterior e, 
sempre, com vistas frontais de mar, e os apartamentos Garden, 
com jardins ao nível do primeiro piso, todos com quatro a seis 

promoter. With unique characteristics, Quinta das Giestas’ 
project was conceived in such a way as to bring architecture 
and landscaping to life simultaneously, resulting from the 
close dialogue between the work of architect Paulo Fernan-
des and landscape designer Paulo Simões. “The buildings 
follow the broken and organic lines of the topography and 
landscaping, through the concept of the sea and terrain 
undulation, which made the project even more challenging. 
The choice of materials, which followed a criterion of 
perenniality and timelessness, such as exposed concrete on 
the outside, together with natural bamboo wood and glass, 
natural stone and steel, reinforce a strong, timeless and 
deeply integrated image in the imagery of the Cascais Line, 
merging with the green matrix where it belongs. The whole 
was designed not to require significant maintenance in the 
future and to age gracefully, blending in with the landsca-
pe”, explains Paulo Simões. Divided into two concepts, 
Quinta das Giestas includes the Private Apartments, with 
3 to 5 bedroom apartments, with generous interior areas, 
between 175 sqm e 220 sqm, and large terraces with a lot of 
privacy that allow to enjoy the magnificent exterior envi-
ronment and, always, with front sea views, and the Garden 

lugares de estacionamento em box. As Private Villas, consis-
tem em townhouses T5, também com terraços e espetaculares 
vistas sobre o mar, e 3 a 5 lugares de estacionamento. Todos 
os apartamentos têm espaços para lavandaria, para que o 
tratamento das roupas e outros têxteis possa ser feita de forma 
diferenciada. O conforto, a segurança e o prazer de viver ficam 
completos com os espaços comuns e serviços de wellness e 
lazer, de destacar as piscinas, o ginásio profissional, as salas 
de convívio, os percursos pedonais, o parque infantil e o 
serviço permanente de portaria e concierge. Os acabamentos 
de topo, a intemporalidade, a sobriedade e sofisticação dos 
interiores, com cores luminosas e neutras, aliam-se a todas as 
características já referidas, porém tanto Sofia Girão como os 
arquitetos destacam a privacidade e o espaço como outros dois 
pontos fortes do condomínio privado, relembrando que este 
está inserido num terreno de 2,2 hectares sem outras constru-
ções próximas. “Quisemos trazer espaço à vida das pessoas, 
não apenas dentro de casa, como no exterior. Por isso é que 
apostámos em tipologias maiores, mais lugares de estacio-
namento, mais espaço de arrumação e de lazer, numa piscina 
com 24 metros de comprimento, num ginásio profissional de 
grande dimensão com balneários muito espaçosos. Quanto à 
privacidade é de referir que as vistas não se cruzam entre os 
apartamentos”, revelam ainda. E num empreendimento com 
uma ligação tão especial com a natureza, a preocupação com 
a sustentabilidade ambiental não podia ser deixada ao acaso. 
A escolha de espécies autóctones para os jardins, sustentáveis 
e de baixo consumo hídrico, a instalação de painéis fotovol-
taicos e o reaproveitamento das águas pluviais foram algumas 
das opções dos projetistas para tornar a Quinta das Giestas 
ainda mais amiga do ambiente. 

apartments, with gardens at first floor level, all with four to 
six box parking spaces. The Private Villas, are 5 bedroom 
townhouses, also with terraces and spectacular sea views, 
and 3 to 5 parking spaces. All apartments have laundry 
spaces, so that the treatment of clothes and other textiles 
can be done in a differentiated way. The comfort, safety and 
pleasure of living are complete with the common areas and 
wellness and leisure services, including swimming pools, a 
professional gymnasium, lounges, such as the cinema and 
gourmet areas, the footpaths, the children’s playground and 
the permanent reception and concierge service. The top 
finishes, the timelessness, the sobriety and sophistication 
of the interiors, with bright and neutral colours, combine 
with all the above mentioned characteristics. However, both 
Sofia Girão and the architects highlight privacy and space 
as two other strong points of the private condominium, 
remembering that it is set in a 2.2 hectare plot, with no 
other constructions nearby. “We wanted to bring space into 
people’s lives, not only indoors, but also outdoors. That’s 
why we invested in larger units, more parking spaces, more 
storage and leisure space, a 24-metre swimming pool, a 
large professional gym with spacious changing rooms. In 
terms of privacy, it should be noted that the views do not 
cross between the apartments”, they also reveal. And in a 
development with such a special connection with nature, 
the concern with environmental sustainability could not be 
left to chance. The choice of native species for the gardens, 
sustainable and of low water consumption, the installation 
of photovoltaic panels and the reuse of rainwater were some 
of the options of the designers to make Quinta das Giestas 
even more environmentally friendly. 

“O CONFORTO, A SEGURANÇA E O PRAZER DE VIVER FICAM COMPLETOS COM OS ESPAÇOS COMUNS E 
SERVIÇOS DE WELLNESS E LAZER, DE DESTACAR A PISCINA DE 24 METROS, O GINÁSIO PROFISSIONAL, 

AS SALAS DE CONVÍVIO, OS PERCURSOS PEDONAIS E O PARQUE INFANTIL.”

QUINTA DAS GIESTASQUINTA DAS GIESTAS

“O CONDOMÍNIO PRIVADO ESTÁ INSERIDO NUM TERRENO DE 2,2 HECTARES E CONTA COM 
APARTAMENTOS DE T3 A T5, COM GENEROSAS ÁREAS INTERIORES, ENTRE 175 M2 E 220 M2, 

E TOWNHOUSES, TODOS COM TERRAÇOS AMPLOS COM VISTAS FRONTAIS DE MAR. ” 
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UMA NOVA FORMA DE VIDA
A NEW WAY OF LIFE
Num mundo que se apresenta em constante mudança e onde a 
preocupação com o bem-estar e qualidade de vida das habi-
tações se estende também, e cada vez mais, à vertente esté-
tica, têm surgido em Portugal projetos magníficos a nível de 
arquitetura e design, sendo esta uma tendência cada vez mais 
enraizada e que veio para ficar.

In a world that is constantly changing and in which the 
concern with well-being and quality of life at home also 
extends, more and more, to the aesthetic dimension, magni-
ficent projects have arisen in Portugal in terms of architec-
ture and design, and this is an increasingly rooted trend that 
is here to stay.

Assume cada vez maior relevância capturar a essência de 
forma perfeita na arquitetura. Uma habitação já não é apenas 
uma casa para morar. A habitação ganha vida e personali-
dade própria, através do conceito que lhe é atribuído ou da 
dimensão artística que veste a pele. A casa adapta-se aos seus 
habitantes, e estes adaptam-se também a ela. Além de permitir 
vivências únicas, a arquitetura moderna permite colher memó-
rias e experiências. Embora o abrigo, o conforto e a pratici-
dade continuem a ser características chave, atualmente, uma 
habitação tem de oferecer vitalidade, sofisticação, excelência, 
iluminação, privacidade e traços arrojados. A ligação com a 
natureza tem sido também um elemento cada vez mais fulcral. 
E a arquitetura tem trabalhado – bem – no sentido de satisfazer 
todas estas exigências contemporâneas.

It is becoming even more important to capture the essence 
of architecture in a perfect way. A house is no longer just 
a place to live. The house gains life and personality of its 
own, through the concept attributed to it or the artistic 
dimension that dresses the skin. The house adapts to its 
inhabitants, and they adapt to it as well. Besides pro-
viding unique moments, modern architecture allows to 
collect memories and experiences. While shelter, comfort 
and practicality remain key features, nowadays a house 
must offer vitality, sophistication, excellence, lighting, 
privacy and audacious lines. The connection with nature 
has also been an increasingly central element. And archi-
tecture has worked - well - to satisfy all these contempo-
rary demands.

266 LIBERDADE | UMA PÁGINA DE HISTÓRIA 

 
De um passado inesquecível para um presente que se anteci-
pa memorável, o 266 Liberdade renasce no edifício que foi 
sede do jornal Diário de Notícias, que desde 1940 se debruça 
sobre a mais notável avenida alfacinha:  a Avenida da Liber-
dade. Esta é uma das localizações mais charmosas de Lisboa, 
construída à imagem da parisiense Champs-Elysées, com ruas 
largas, decoradas com jardins, estátuas e calçada portuguesa, 
e com as mais sofisticadas e exclusivas lojas de alta-costura, 
restaurantes e hotéis, sendo ainda preenchida de cultura, com 
teatros, turismo e muita agitação, devido aos escritórios de 
grandes empresas que dá abrigo, e aos eventos glamorosos 
que decorrem nas suas artérias. Conjugando conforto, elegân-
cia e contemporaneidade, enquanto mantém a linha tradicional 
e clássica da sua fachada e outras características singulares 
essenciais, o 266 Liberdade oferece interiores renovados com 
traços elegantes, modernos e minimalistas, que apresentam 
áreas generosas e bem iluminadas, graças à manutenção dos 
espaços das janelas preexistentes. Os acabamentos de alta 
qualidade não podiam faltar, pois num projeto como este 
nenhum pormenor foi deixado ao acaso de modo a proporcio-
nar aos seus moradores uma experiência única. E experiência 
única é mesmo a expressão certa a utilizar, pois mais nenhum 
empreendimento em Portugal tem a capacidade de propor-
cionar uma vivência tão distinta, que conjugue um local e um 
edifício de tamanha proeminência: é mesmo difícil imaginar 
um sítio mais perfeito para escrever a história da sua vida. 
Com frações de T1 a T3, até ao exclusivo apartamento T5 na 
cobertura, com áreas que variam entre os 47m2 e os 406m2, os 
34 apartamentos estão divididos entre cinco pisos com estacio-
namento privativo.

266 LIBERDADE | ONE PAGE OF HISTORY 

 
From an unforgettable past to a seemingly memorable 
present, 266 Liberdade is reborn in the building that was the 
headquarters of the newspaper Diário de Notícias, which 
since 1940 has been located on the most notable alfacinha 
avenue: Avenida da Liberdade. This is one of the most char-
ming locations in Lisbon, built like the Parisian Champs-Ely-
sées, with large streets, decorated with gardens, statues and 
traditional Portuguese pavement, and with the most sophis-
ticated and exclusive haute couture shops, restaurants and 
hotels, being also full of culture, with theatres, tourism and a 
lot of hustle and bustle, due to the offices of large companies 
that gives shelter, and the glamorous events that take place 
in their alleys. Combining comfort, elegance and contem-
poraneity, while maintaining the traditional and classic line 
of its façade and other unique essential characteristics, 266 
Liberdade offers renovated interiors with elegant, modern 
and minimalist features, which present generous and well 
illuminated areas, thanks to the maintenance of the pre-exis-
ting window spaces. The high quality finishes are guaranteed, 
as in a project like this no detail was left to chance in order 
to provide its residents a unique experience. And unique 
experience is just the right expression to use, as no other real 
estate development in Portugal has the capacity to provide 
such a distinct life experience, combining a location and a 
building of such prominence: it is really hard to imagine 
a more perfect place to write the history of your life. With 
fractions from one to three bedrooms, up to the exclusive 
five-bedroom apartment on the last floor, with areas ranging 
from 47sqm to 406sqm, the 34 apartments are distributed 
over five floors with private parking.

EMPREENDIMENTOS EM DESTAQUEEMPREENDIMENTOS EM DESTAQUE

O ONE LIVING, DA AUTORIA DO PRESTIGIADO ARQUITETO FREDERICO VALSASSINA, É UM EXEMPLO DESTE 
NOVO CONCEITO. LOCALIZADO EM CASCAIS, O EMPREENDIMENTO COMERCIALIZADO EM EXCLUSIVO PELA 

PORTA DA FRENTE CHRISTIE’S É UM VERDADEIRO SUCESSO E JÁ SE ENCONTRA 100% VENDIDO.

Av. Liberdade, Lisboa Av. Liberdade, Lisbon
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DISTRIKT  | UM MUNDO VIBRANTE

Com o foco na harmonia, conforto e prazer de viver, o Distrikt 
celebra a vida e o dia-a-dia em todas as suas vertentes. Resul-
tado de um conceito de design que oferece espaços originais, 
porém aprazíveis e funcionais, o condomínio privado com-
posto por quatro edifícios foi pensado para se adaptar ao meio 
ambiente, à cidade e às pessoas. E não podia ser de outra 
forma, já que está situado numa localização que só por si, 
contém tudo o que é preciso para se ser feliz. O Distrikt é um 
empreendimento residencial e comercial, com apartamentos 
de tipologias de T1 a T4, estacionamento, piscinas e jardins 

privativos. Enquanto as linhas externas dos seus edifícios 
expressam uma identidade muito própria, o interior dos 
apartamentos revela harmonia e requinte, com acabamentos 
nobres e um toque de elegância. Imagine-se a viver com todas 
estas condições no coração de uma área tão vibrante, onde 
pode apreciar o horizonte de um mundo infinito, através de 
janelas amplas que são autênticos miradouros da luz da manhã 
e de uma Lisboa moderna e futurista. Apesar de ser a fre-
guesia mais jovem da centenária cidade de Lisboa, não é por 
acaso que o Parque das Nações se assumiu como um local de 
referência e uma das zonas mais desejadas para habitar. Com o 
Tejo mesmo ali ao lado, o Distrikt conjuga o melhor que há na 
cidade, como o centro comercial Vasco da Gama, restaurantes, 
escritórios, transportes públicos, escolas e ginásios, com uma 
zona ribeirinha, habitacional e mais calma, dotada de enormes 
espaços de lazer, onde pode aproveitar para respirar o ar puro 
enquanto se exercita ao ar livre. Sem esquecer que aqui resi-
dem ainda importantes centros da vida cultural, com origem 
na Expo98, exposição mundial que teve lugar em Lisboa, 
como o Altice Arena e o Oceanário.

DISTRIKT | A VIBRANT WORLD

Focused on harmony, comfort and the joy of living, Distrikt 
celebrates life and daily routine in all its aspects. As a result 
of a design concept that offers original yet pleasant and 
functional spaces, the private condominium consisting of 
four buildings was designed to adapt to the environment, 
the city and the people. And it could not be any other 
way, since it is situated in a location that by itself contains 
everything needed to be happy. Distrikt is a residential and 
commercial real estate development, with apartments of 
typologies from one to four bedrooms, parking, swimming 

pools and private gardens. While the external features of 
its buildings express a very distinctive identity, the interior 
of the apartments reveals harmony and refinement, with 
noble finishes and a touch of elegance. Imagine yourself 
living with all these conditions in the heart of such a vibrant 
area, where you can enjoy the horizon of an infinite world, 
through large windows that are authentic viewpoints of the 
morning light and of a modern and futuristic Lisbon. Despi-
te being the youngest parish in the century-old city of Lis-
bon, it is not by chance that Parque das Nações has become 
a reference place and one of the most desired areas to live 
in. With the Tagus river just nearby, the Distrikt combines 
the best of the city, with the Vasco da Gama shopping cen-
tre, restaurants, offices, public transports, schools and gyms, 
with a riverside, residential and calmer area, endowed with 
enormous leisure spaces, where you can enjoy the fresh air 
while exercising outdoors. Not to mention that there are still 
important centres of cultural life here, with their origins in 
Expo98, a world exhibition that took place in Lisbon, such 
as the Altice Arena and the Oceanarium.

INFINITY | A ARTE DE VIVER

Inspirado na arte, mas concebido para viver, o Infinity alcança 
uma vista realmente fantástica e singular sobre Lisboa, o rio 
Tejo e ainda o Parque Nacional de Monsanto, permitindo 
descobrir a capital portuguesa como ninguém a viu até agora, 
já que é um dos edifícios mais altos no centro da cidade, com 
cerca de 33 mil metros quadrados acima do solo.
Descrito como uma “torre icónica” o Infinity assume fron-
talmente arte e o glamour como estilo de vida, tendo sido 
projetado para proporcionar uma experiência nada menos do 
que esplêndida aos seus habitantes, que supera os melhores so-
nhos. Os apartamentos foram desenhados com áreas amplas de 
linhas simplistas e elegantes, próprias da arquitetura contem-
porânea. E já que a vista proporcionada é um – entre muitos 
– pontos fortes do Infinity, também as suas varandas e terraços 
são largos e permitem recriar um jardim em plena altitude e 
com total privacidade. Norteado pelo conceito da exclusivi-
dade e com os olhos postos no céu – que para este empreen-
dimento é mesmo o único limite –, o edifício localizado em 
Campolide e, como já referido, junto a Monsanto, é composto 
por 26 pisos e 195 apartamentos de T0 a T6 Duplex, pautados 
pela excelência dos acabamentos, amplas áreas, e varandas e 
terraços que devoram a luz da cidade. Cada unidade beneficia 
de estacionamento e arrumação. O condomínio conta com 
valências como piscina exterior e interior, health club, ginásio, 
spa, Campo de Padel, jardim, sala para crianças, arrecadação 
por apartamento, sala de reuniões e condomínio bem como um 
serviço privilegiado de gestão de lifestyle e concierge.

INFINITY | THE ART OF LIVING

Inspired by art, but designed for living, the Infinity reaches 
a really fantastic and unique view over Lisbon, the Tagus 
River and also the Monsanto National Park, allowing to dis-
cover the Portuguese capital as no one has seen it until now, 
since it is one of the tallest buildings in the city centre, with 
about 33 thousand square metres above ground. Described 
as an “iconic tower”, the Infinity embraces art and glamour 
as a way of life, and has been designed to offer its residents 
nothing less than a splendid experience that surpasses their 
best dreams. The apartments have been designed with large 
areas of simplistic and elegant style, typical of contempo-
rary architecture. And since the view is one - among many - 
of Infinity’s strong points, its balconies and terraces are also 
spacious and allow to recreate a garden at high elevation 
and with total privacy. Guided by the concept of exclusivity 
and with its eyes on the sky - which for this development 
is really the only limit - the building located in Campolide 
and, as already mentioned, next to Monsanto, is composed 
by 26 floors and 195 apartments from studio to six be-
droom duplexes, guided by the excellence of the finishes, 
large areas, and balconies and terraces that devour the light 
of the city. Each unit benefits from parking and storage. 
The condominium is equipped with outdoor and indoor 
swimming pools, health club, gymnasium, spa, padel field, 
garden, children’s room, storage room per unit, meeting and 
condominium rooms, as well as a privileged lifestyle and 
concierge management service.

EMPREENDIMENTOS EM DESTAQUEEMPREENDIMENTOS EM DESTAQUE

Parque das Nações, Lisboa Parque das Nações, Lisbon

Campolide, Lisboa Campolide, Lisbon
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GREEN HILL | RESPIRE SERENIDADE 
 

Como o nome indica, o condomínio Green Hill destaca-se 
pelo convívio com a natureza, estando situado num bairro 
residencial na cosmopolita, mas tradicional vila do Estoril. O 
empreendimento é composto por sofisticados gardens, terraces 
e penthouses, onde privacidade e tranquilidade são os concei-
tos-chave, aliados a acabamentos de excelência e a utilização 
dos melhores materiais, como o pavimento em madeira de 
tábua corrida, a iluminação em sanca e o isolamento acústico e 
térmico. Perfeito para uma vida plena de bem-estar e conforto, 
que permite desfrutar da melhor maneira o tempo passado em 
casa, o Green Hill respira o verde dos espaços da natureza e o 
silêncio, permitindo apreciar cada dia com tempo, serenidade 
e harmonia. O condomínio é composto por 12 unidades de 
tipologias de T1 a T4 com áreas desafogadas que variam entre 
os 106m2 e 228m2. Cada fração beneficia de um terraço, para 
que toda a área envolvente possa ser aproveitada em pleno.
Sendo a preocupação ambiental uma das principais caracte-
rísticas do projeto, todos os espaços e detalhes foram criados 
a pensar na sustentabilidade e inovação, tendo sido instalados 
elementos como painéis fotovoltaicos e térmicos, um jardim 
sustentável e componentes para poupança de energia. Tam-
bém o estacionamento está preparado para o carregamento de 
veículos elétricos. A proximidade com clubes de golfe e ténis, 
com o inconfundível Casino Estoril, a Marina de Cascais, o 
hipódromo e a facilidade de acesso aos transportes são outros 
dos seus pontos fortes. Além disso, a sua ligação à natureza 
é reforçada pela localização privilegiada, que permite aceder 
rapidamente a praias de perder de vista, de águas cristalinas e 
areias brancas, ou ao Parque Natural Sintra-Cascais, uma das 
zonas mais bonitas e românticas de Portugal.

GREEN HILL | BREATHE SERENITY 
 

As its name implies, the Green Hill condominium stands 
out for its conviviality with nature, being situated in a resi-
dential neighbourhood in the cosmopolitan but traditional 
town of Estoril. The real estate development is composed of 
sophisticated gardens, terraces and penthouses, where pri-
vacy and tranquillity are the key concepts, combined with 
excellent finishes and the use of the best materials, such as 
hardwood flooring, molding lighting and acoustic and ther-
mal insulation. Perfect for a life full of well-being and com-
fort, that allows to enjoy in the time spent at home in the 
best way, Green Hill breathes the green of the nature and 
its silence, letting to appreciate each day with time, serenity 
and harmony. The condominium is composed by 12 units of 
typologies from one to four bedrooms with spacious areas 
that range from 106sqm to 228sqm. Each fraction benefits 
from a terrace, so that the whole surrounding area can be 
fully exploited. As environmental concern is one of the 
main features of the project, all the spaces and details were 
created with sustainability and innovation in mind, with ele-
ments such as photovoltaic and thermal panels, a sustaina-
ble garden and components for energy saving. The car park 
is also prepared for electric vehicle charging.
The proximity to golf and tennis clubs, the distinctive 
Casino Estoril, the Cascais Marina, the hippodrome and the 
easy access to transports are other of its strengths. Further-
more, its connection to nature is reinforced by its privileged 
location, which offers quick access to beaches with crys-
tal clear waters and white sands, or to the Sintra-Cascais 
Natural Park, one of the most beautiful and romantic areas 
in Portugal.

VILLA UNIKA | UM PARAÍSO DE EXCEÇÃO 
 

Um lugar encantado. É desta forma que se pode resumir 
o Villa Unika, um empreendimento com 16 apartamentos 
situado na pitoresca vila do Estoril – local apelidado por 
muitos de Riviera portuguesa – que reproduz o sossego dos 
palacetes de tempos imemoriais, com todas as vantagens e 
características dos tempos modernos. Este é um paraíso virado 
a Sul feito para aproveitar a paisagem e a exposição solar, já 
que recebe de frente a luz que tão bem caracteriza Portugal. 
O Villa Unika permite uma vida tranquila e exclusiva, onde 
o potencial de cada dia é tão vasto como o oceano que dele 
se alcança, além da soberba vista sobre a baía de Cascais. Os 

elegantes apartamentos que compõem o projeto são espaços 
modernos, confortáveis e de exceção, preparados com aca-
bamentos de excelência. Com tipologias de T3 a T6 Duplex, 
oferecem amplas áreas compreendidas entre 154m2 e 354m2 
e contam com estacionamento e arrecadações privativos, e 
generosos terraços e varandas, que completam o espaço sereno 
e acolhedor. A área central do empreendimento é ocupada por 
um jardim e uma piscina infinita comum, virada para o mar, 
que enquadra os edifícios e privilegia as vistas e a exposição 
solar. A sua arquitetura exterior é dominada por nobres ma-
deiras que delineiam a estrutura e os espaços, e a cor verde do 
arborizado, que combina o exótico e o autóctone, delimitando 
uma fortaleza de tranquilidade. Para potenciar uma existência 
de exceção, poderá desfrutar de agradáveis momentos no spa 
exclusivo com sauna, banho turco, piscina interior e ginásio 
totalmente equipado.

VILLA UNIKA | A PARADISE OF EXCEPTION 
 

An enchanted place. This is how Villa Unika can be 
summed up, a real estate development with 16 apartments 
located in the picturesque village of Estoril - a place nickna-
med by many as the Portuguese Riviera - which reproduces 
the quietness of the palaces of immemorial times, with all 
the advantages and characteristics of modern days. This is a 
south-facing paradise made to enjoy the landscape and the 
sun exposure, as it receives directly the light that charac-
terizes Portugal so well. Villa Unika offers a peaceful and 
exclusive life, where the potential of each day is as vast as 
the ocean that is reached from it, besides the superb view 

over the Cascais bay. The elegant apartments that compose 
the project are modern, comfortable and exceptional spaces, 
prepared with excellent finishes. With typologies from three 
to six bedroom duplexes, they offer large areas between 
154 sqm and 354 sqm and have private parking and storage 
areas, and generous terraces and balconies, which complete 
the serene and cosy atmosphere. The central area of the 
development is occupied by a garden and a common infinite 
pool, facing the sea, which frames the buildings and privile-
ges the views and solar exposure. Its exterior architecture is 
dominated by noble woods that delineate the structure and 
areas, and the green colour of the trees, which combines the 
exotic and the autochthonous, delimiting a fortress of tran-
quillity. To enhance an exceptional existence, you can enjoy 
pleasant moments in the exclusive spa with sauna, Turkish 
bath, indoor pool and a fully equipped gym.

EMPREENDIMENTOS EM DESTAQUEEMPREENDIMENTOS EM DESTAQUE

Estoril, Cascais Estoril, Cascais Monte Estoril, Cascais Monte Estoril, Cascais
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HOUSE LIVING: 
O SERVIÇO DE GESTÃO DE 
IMÓVEIS MAIS EXCLUSIVO 
DO MERCADO
THE MOST EXCLUSIVE PROPERTY MANAGEMENT 
SERVICE ON THE MARKET

Com um conceito tailormade pensado para facilitar 
o dia a dia dos seus clientes e proporcionar-lhes mais 
qualidade de vida, na House Living não há desejos 
impossíveis. Desde o mais simples dos pedidos até 
à renovação completa de um imóvel, a empresa 
compromete-se a oferecer o bem mais precioso: Tempo.

With a tailormade concept designed to facilitate the daily 
lives of its customers and provide them with more quality 
of life, at House Living there are no impossible wishes. 
From the simplest of requests to the complete renovation of 
a property, the company is committed to offering the most 
precious asset: Time.
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Lançada para o mercado em 2018, a House Living é uma 
empresa do Grupo Porta da Frente Christie’s vocacionada 
para prestar serviços de apoio na Administração e Gestão de 
Imóveis feitos à medida de cada cliente. A principal missão da 
empresa é gerir o património dos seus clientes de forma a ofe-
recer-lhes tempo e confiança, para que estes se possam dedicar 
aos assuntos verdadeiramente importantes.
Com um conceito tailormade, em que não há desejos impos-
síveis por parte dos clientes, os principais serviços vão desde 
a Gestão de Arrendamentos, Gestão de Alojamento Local e 
Serviços de Concièrge a trabalhos de Reforma e Construção.  
Vai de férias e quer regressar com as compras feitas e a casa 
arrumada? Pretende transformar por completo aquela casa 
de banho mais antiga? Pretende rentabilizar o seu imóvel no 
mercado de arrendamento de curta ou longa duração? Quer 
construir a sua casa ou reabilitar um edifício? A House Living 
trata de todo o processo (arquitetura, aprovações, empreiteiro 
e fiscaliza a obra). Estes são apenas alguns dos muitos pedidos 
que poderá fazer à House Living, que conta com os melhores 
parceiros do mercado para prestar um serviço de excelência, 
confiança e em total segurança. “O nosso principal objetivo 
passa por prestar o melhor atendimento aos nossos clientes, 
disponibilizando um serviço complementar que vai muito 
além de uma mediadora tradicional. Todos os dias somos 
arrebatados por inúmeras tarefas e responsabilidades que nos 
roubam imenso tempo e que inevitavelmente nos desgastam, 
deixando-nos muitas vezes sem margem para os momentos 
em família e amigos. E é aqui que a House Living quer marcar 
a diferença, assumindo todas as tarefas não só de dia a dia mas 
também de gestão do imóvel, dando aos nossos clientes mais 
tempo de qualidade para as suas vidas”, afirma Rafael Ascen-
so, Diretor Geral da Porta da Frente Christie’s Para os clientes 
investidores nacionais e internacionais, que têm património 
para rentabilizar, a House Living presta também todo o tipo de 
apoio necessário, desde emissão de recibos de rendas, paga-
mento de impostos e taxas relativas ao imóvel e representação 
do proprietário em Assembleia de Condomínio.

Launched to the market in 2018, House Living is a Porta 
da Frente Christie’s Group company dedicated to pro-
viding support services in property Administration and 
Management, tailored to each client. The company’s main 
mission is to manage the assets of its customers in order to 
offer them time and confidence, so that they can dedicate 
themselves to the truly important matters. With a tailor-
made concept, in which there are no impossible wishes 
to fulfil , the main services range from Rental Manage-
ment, Local Accommodation Management and Concierge 
Services to Renovation and Construction works. Are you 
going on vacation and want to return with the groceries 
done and the house tidy? Do you intend to completely 
transform that old bathroom? Do you want to monetize 
your property in the short or long term rental market? Do 
you intend to build your house or rehabilitate a building? 
House Living handles the entire process (architecture, 
approvals, contractor and supervises the work). These are 
just some of the many requests you can make to House Li-
ving, which has the best partners in the market to provide 
a service of excellence, trustworthy and in total security. 
“Our main objective is to provide the best service to our 
customers, providing a complementary service that goes 
far beyond a traditional broker. Every day we are caught 
up in countless tasks and responsibilities that rob us of im-
mense time and that inevitably wear us out, often leaving 
us with no time (or patience) for moments in family and 
friends. And this is where House Living wants to make a 
difference, taking on all the tasks not only from day to day 
but also from the management of the property, giving our 
customers more quality time for their lives”, says Rafael 
Ascenso, General Director of Porta da Frente Christie’s. 
For national and international investing clients, who have 
assets to monetize, House Living also provides all types of 
necessary support, from issuing rent receipts, paying taxes 
and fees related to the property and representing the owner 
in a Condominium Meeting.

A PRINCIPAL MISSÃO DA HOUSE LIVING É OFERECER TEMPO AOS SEUS CLIENTES, 
TEMPO PARA AS COISAS VERDADEIRAMENTE IMPORTANTES

HOUSE LIVING
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EMPREENDIMENTOS
Developments

O Distrikt nasce no coração do Parque das Nações, uma 
das zonas mais vibrantes de Lisboa. O projeto resulta 
do compromisso de criar espaços originais, aprazíveis e 
funcionais. Visite o showroom diretamente no local do projeto.

Distrikt is born in the heart of Parque das Nações, one of 
the most vibrant areas in Lisbon. The project results from 
the commitment to create original, pleasant and functional 
spaces. Visit the showroom directly at the project site.

DISTRIKT
Parque das Nações, Lisboa 1   |   2   |   3   |   4 48m2  <  > 179m2
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Este projeto é sinónimo de luxo, boa localização, grandes 
áreas, enorme conforto, estilo contemporâneo e exclusividade, 
constituído por 12 apartamentos e 2 penthouses, compostos 
por 3 ou 4 quartos.

This project is synonymous with luxury, good location, 
large areas, enormous comfort, contemporary style and 
exclusivity, consisting of 12 apartments and 2 penthouses, 
composed by 3 or 4 bedrooms.

DUKE RESIDENCES
Avenidas Novas, Lisboa 3   |   4 151m2  <  > 332m2

Situado no coração de Lisboa, o Picoas Belair permite-lhe 
viver perto de tudo o que é importante para uma vida tranquila 
e completa, com 28 apartamentos que privilegiam a ligação 
ao exterior.

Located in the heart of Lisbon, Picoas Belair allows you 
to live close to everything that is important for a peaceful 
and complete life, with 28 apartments that privilege the 
connection to the outside spaces.

PICOAS BELAIR
Avenidas Novas, Lisboa 1   |   2   |   3 75m2  <  > 176m2
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Inserido no novo Parque Urbano da Praça de Espanha, o 
projeto é composto por 44 apartamentos de tipologias T1 a T3 
duplex, todos com áreas exteriores para desfrutar ao máximo 
da zona verde envolvente.

Inserted in the new Urban Park of Praça de Espanha, the 
project consists of 44 apartments of types 1 to 3 duplex 
bedrooms, all with outdoor areas to make the most of the 
surrounding green areas.

35 PRAÇA DE ESPANHA
Praça de Espanha, Lisboa 2   |   3 90m2  <  > 198m2

Combinando uma imponente fachada clássica com um 
contemporâneo e sofisticado design interior, o Bragança 10 
oferece-lhe 11 apartamentos de tipologias T1 a T4, rodeados de 
requintadas varandas que convidam a magnífica luz de Lisboa.

Combining an imposing classical façade with a contemporary 
and sophisticated interior design, Bragança 10 offers you 
11 exclusive 1 to 4 bedroom apartments, surrounded by 
exquisite balconies that invite the magnificent Lisbon light.

BRAGANÇA 10
Chiado, Lisboa 1   |   2 76m2  <  > 122m2
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Edifício recuperado do século XIX, com vista para o Rio 
Tejo e para o Jardim da Praça D. Luis I. Os 37 apartamentos, 
com tipologias de T1 a T4 e áreas amplas, apresentam linhas 
modernas e elegantes.

A restored 19th century building overlooking the Tagus 
River and the Garden of D. Luis I. The 37 apartments, with 
1 to 4 bedroom typologies and large areas features modern 
and elegant lines.

RIBEIRA GARDEN
São Paulo, Lisboa 1   |   2   |   3   |   4 66m2  <  > 251m2

Com espaços amplos, modernos, bem iluminados e 
caracterizados por linhas contemporâneas, o Tejo Living 
permite viver uma vida inspiradora no histórico e típico bairro 
da Graça, junto ao centro histórico e cosmopolita de Lisboa.

With large, modern, well-lit spaces and featured by 
contemporary lines, Tejo Living allows you to live an 
inspiring life in the historic and typical district of Graça, 
close to the historic and cosmopolitan center of Lisbon.

TEJO LIVING
São Vicente, Lisboa 1   |   2   |   3 65m2  <  > 144m2
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Situado junto à icónica Avenida da Liberdade, o edifício 
Camillo 25 é um antigo palacete restaurado e transformado 
num empreendimento único com 7 apartamentos, em que 
cada unidade foi escrita com um conceito único. 

Located close to the iconic Avenida da Liberdade, the 
Camillo 25 building is an old mansion restored and 
transformed into a unique development with 7 apartments, 
in which each unit was written with a unique concept.

CAMILLO 25
Marquês de Pombal, Lisboa 1   |   2   |   3   |   4 57m2  <  > 239m2

Entre os jardins da Gulbenkian e o Saldanha, o projeto 
António Enes 13 disponibiliza 14 apartamentos únicos, com 
tipologias T1 a T3. Algumas frações beneficiam de varadas 
ou terraços e estacionamentos.

Between the gardens of Gulbenkian and Saldanha, the 
António Enes 13 project offers 14 unique apartments, with 
1 to 3 bedrooms. Some fractions benefit from balconies or 
terraces and also parking.

ANTÓNIO ENES
Avenidas Novas, Lisboa 1   |   2   |   3 81m2  <  > 135m2
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O empreendimento Bivar 91 beneficia de uma localização 
privilegiada no centro de Lisboa, junto ao espaço cultural 
e de lazer Gulbenkian e ao El Corte Inglés, em forma de 
condomínio privado.

The Bivar 91 development benefits from a privileged 
location in the center of Lisbon, next to the Gulbenkian 
cultural and leisure space and El Corte Inglés, in the form 
of a private condominium.

BIVAR 91
Avenidas Novas, Lisboa 1   |   2   |   3   |   4 55m2  <  > 222m2

O projeto Amoreiras Eden renasce nesta distinta localização, 
consistindo numa intervenção completa do antigo edifício, 
resulta num empreendimento com seis pisos e 36 apartamentos 
com estacionamento.

The Amoreiras Eden project is reborn in this distinguished 
location, consisting of a complete intervention of the old 
building, resulting in a six-storey development and 36 
apartments with parking.

AMOREIRAS EDEN
Amoreiras, Lisboa 1   |   3   |   4 88m2  <  > 228m2
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Localização privilegiada na Praça da Alegria, conta com 
generosos espaços, a linhas funcionais e jardins, que 
transformam os apartamentos num ambiente recolhido e 
privado. Tipologias T2, T3, duplex e triplex.

Privileged location in Praça da Alegria, it has generous 
spaces, functional lines and gardens, which transform 
the apartments into a private and secluded environment. 
Typologies 2 and 3 bedrooms, duplex and triplex.

ALEGRIA 25
Praça da Alegria, Lisboa 2   |   3 175m2  <  > 272m2

A Quinta da Giestas é um projeto único e inédito em Oeiras, 
inserido em condomínio privado com 60 apartamentos 
excecionalmente acabados e com vistas soberbas sobre o rio 
e a ponte sobre o Tejo.

Quinta da Giestas is a unique and unprecedented project 
in Oeiras, placed in a private condominium with 60 
exceptionally finished apartments and with superb views 
over the river and the bridge over the Tagus.

QUINTA DAS GIESTAS
Alto do Lagoal, Oeiras 3   |   4   |   5 173m2  <  > 225m2
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Situado a 10 minutos de Lisboa, o projeto é composto por 
61 apartamentos e destina-se a quem privilegia um estilo de 
vida mais saudável perto do rio e de espaços verdes. Todas as 
unidades beneficiam de varanda, terraço ou jardim.

Located in Dafundo, 10 min from Lisbon, the Turquesa 
project consists of 61 apartments and is destined to those 
who prefer a healthier lifestyle near the river and green 
spaces. All units have a balcony, terrace or garden.

TURQUESA 
Dafundo, Oeiras 0   |    1   |   2   |   3   |   4 38m2  <  >213m2

Este condomínio privado oferece um conforto e bem-
estar únicos aos seus residentes, através de amplos espaços 
exteriores com piscina e jardim, para desfrutar da tranquilidade 
de sua casa em total privacidade.

This private condominium offers unique comfort and well-
being to its residents, through large outdoor spaces with 
swimming pool and garden, to enjoy the tranquility of your 
home in complete privacy.

SOLO
Cacilhas Norte, Oeiras 2   |   3 108m2  <  > 161m2
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Composto por 34 frações e tipologias entre T1 e T4, 
o Miraflores Park permite viver em ambiente urbano, 
mas rodeado pela natureza, contemplando apartamentos 
modernos com janelas que privilegiam a paisagem e a 
entrada de iluminação natural.

With 34 units and typologies between 1 and 4 bedrooms, 
Miraflores Park allows to live in an urban environment, 
surrounded by nature, with modern apartments with 
windows that privilege the landscape and the entrance of 
natural light.

MIRAFLORES PARK
Algés, Oeiras 1   |   2   |   3   |   4 50m2  <  >284m2

Edifício de arquitetura original dos anos 30 ainda com alguns 
detalhes de art-nouveau, na primeira linha da marginal. 
O projeto é composto por unidades contemporâneas e 
funcionais, todas com vista de mar.

Building of original architecture from the 30’s still with 
some details of art-nouveau, in the first line of the marginal 
avenue. The project consists of contemporary and functional 
units, all with sea views.

BUGIO TERRACE
Paço de Arcos, Oeiras 0   |    2   |   3 51m2  <  > 137m2
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A 5 minutos do centro de Cascais e com acabamentos de 
excelência, o The Coral foi pensado para uma harmonia com 
o espaço exterior, com terraços em todas as frações e piscinas 
privativas nas unidades maiores.

5 minutes from the Cascais center and with excellent 
finishes, The Coral was designed for harmony with the 
outside space, with terraces in all fractions and private 
pools in the larger ones.

THE CORAL
Cascais, Centro 1   |   2   |   3   |   4 72m2  <  > 225m2

O Essence é um empreendimento exclusivo, rodeado de áreas 
verdes e caracterizado por um design requintado e elegante, 
de arquitetura autoral, onde as varandas e terraços estão em 
destaque juntamente com a vista mar indescritível. 

Essence is an exclusive development, surrounded by green 
areas and characterised by a refined and elegant design, 
of signature architecture, where the balconies and terraces 
stand out along with the indescribable sea view.

ESSENCE
Estoril, Cascais 2   |  3   |   4 88m2  <  > 203m2
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Composto por 14 apartamentos únicos, divididos entre o 
Chalet histórico e dois edifícios de linhas modernas com 
piscina, SPA e áreas de lazer cuidadosamente distribuídas 
pela propriedade.

Composed by 14 unique apartments, divided between the 
historic Chalet and two buildings of modern lines with 
swimming pool, SPA and leisure areas carefully distributed 
by the property.

VILLA MARIA PIA
Monte Estoril, Cascais 3   |   4 225m2  <  > 386m2

Muito mais que um extraordinário empreendimento 
imobiliário, o Bayview Atlantic transforma a entrada nascente 
de Cascais no mais belo acesso à vila. De um lado o seu 
apartamento, do outro o Oceano.

Much more than an extraordinary real estate development, 
Bayview Atlantic transforms the nascent entrance to 
Cascais into the most beautiful access to the village. On 
one side your apartment, on the other the ocean.

BAYVIEW ATLANTIC
Cascais, Centro 1   |   2   |   3 68m2  <  > 199m2
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Inserido em bairro residencial e com um conceito único de 
sustentabilidade e comunhão com a Natureza, o Green Hill 
disponibiliza 12 unidades T1 a T4, algumas com jardim e 
piscinas privativas.

Inserted in a residential neighborhood and with a unique 
concept of sustainability and communion with Nature, 
Green Hill offers 12 units from 1 to 4 bedrooms, some with 
garden and private pools.

GREEN HILL
Estoril, Cascais 1   |   3   |   4 106m2  <  > 450m2

Localizado na Parede, em Cascais, o Condomínio Parque 
Atlântico conjuga excelência, conforto e qualidade de vida,com 
sofisticados apartamentos, numa zona calma, próxima da praia 
e com rápidos acessos a inúmeras facilidades.

Located in Parede, Cascais, the Condominium Parque 
Atlântico combines excellence, comfort and quality of life 
with sophisticated apartments in a quiet area, close to the 
beach and with quick access to numerous facilities.

PARQUE ATLÂNTICO
Parede, Cascais 65m2  <  > 245m21   |   2   |   3   |   4
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Composto por dois edifícios onde a nota dominante é a 
excelência, todas as unidades contemplam varanda e alguns 
também terraço. Design moderno e materiais de qualidade 
são elementos diferenciadores que tornam este projeto ímpar.

Composed by two buildings where the key note is excellence, 
all units have a balcony and some also have a terrace. 
Modern design and quality materials are differentiating 
elements that make this project unique.

THE LINK
Cascais, Centro 2  |   3   |   4 99m2  <  > 257m2

Com localização privilegiada, próximo ao mar, ao centro de 
Cascais, escolas internacionais, lojas, shopping, restaurantes, 
estação de comboio e junto ao Parque Palmela. Conta com 
terraços e piscina privativa nos últimos pisos.

With a privileged location, close to the sea, the center 
of Cascais, international schools, shops, shopping, 
restaurants, train station and next to Parque Palmela. It 
has terraces and a private rooftop pool.

BRAZIL RESIDENCES
Cascais, Centro  3   |   4 203m2  <  > 379m2
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Uma construção nova composta por apartamentos de tipologia 
T3, com uma localização de excelência, ótima exposição 
solar, todos com amplas varandas e alguma das unidades com 
vista mar.

A new construction consisting of apartments of 3 bedrooms, 
with an excellent location, great sun exposure, all with 
large balconies and some of the units with sea views.

CARCAVELOS TERRACE
Quinta das Marianas, Carcavelos 3 135m2  <  > 220m2

Com um estilo arquitetónico único na zona envolvente, o 
condomínio privado conta com estacionamento privativo e 
segurança durante 24h. O privilégio de experienciar um estilo 
de vida descontraído, seguro e confortável.

With a unique architectural style in the surrounding area, 
the private condominium has private parking and 24-hour 
security. The privilege of experiencing a relaxed, safe and 
comfortable lifestyle.

ESTORIL VILLAS
Estoril, Cascais 3   |  4   |   5 292m2  <  > 346m2
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IMÓVEIS LISBOA
Lisbon Properties

Inserido em projeto novo, o apartamento oferece vista 
desafogada sobre a cidade, com excelente exposição solar, 
sendo que todas as divisões dispõem de varandas. Zona com 
todo o tipo de serviços e comodidades, a escassos minutos do 
El Corte Inglés.

Part of a new project, the apartment offers open views over 
the city, with excellent sun exposure, and all rooms have 
balconies. Area with all kinds of services and amenities, 
just a few minutes from El Corte Inglés.

Avenidas Novas 33 2160m2PF22792

Fantástica moradia completamente reconstruída em 2020. 
Inserida num lote de 1400 m2, onde todos os pormenores 
foram tidos em consideração, desde o jardim de Arquitetura 
paisagística mediterrânica, à piscina de grandes dimensões.

Fantastic villa completely rebuilt in 2020. Set on a plot of 
1400 sqm, where every detail has been taken into account, 
from the Mediterranean landscape architecture garden, to 
the large swimming pool.

PF24340 Restelo 99 6945m2
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Apartamento de tipologia T1+1, remodelado com excelentes 
acabamentos, totalmente equipado, incluindo ar condicionado. 
Excelente localização, a poucos minutos da Praça das Flores, 
Jardim do Príncipe Real e Chiado. Próximo de serviços, 
comércio e transportes.

Apartment T1+1, renovated with excellent finishes, fully 
equipped, including air conditioning. Excellent location, 
just minutes from Praça das Flores, Jardim do Príncipe Real 
and Chiado. Close to services, commerce and transport.

Misericórdia 2178m2PF21450

Situado no prestigiado e procurado Parque das Nações com 
vista frontal de Rio, novo e pronto a habitar. O edifício dispõe 
de um jardim comum e parque infantil. Todo o condomínio 
dispõe de segurança 24 horas.

Located in the prestigious and sought-after Parque das 
Nações with frontal river views, brand new and ready to 
move in. The building integrates a common garden and a 
playground. The condominium provides 24 hours security.

Parque das Nações 22 2131m2PF24280

Apartamento localizado em plena Vitor Cordon, uma 
das melhores ruas no do Chiado, em prédio de charme 
integralmente recuperado. Dotado de um extraordinário pé-
direito e áreas generosas, esta unidade conta com excelente 
exposição solar, com zona social virada a Sul.

Apartment located in the heart of Vitor Cordon, one of 
the best streets in Chiado, in a charming building fully 
recovered. Endowed with an extraordinary ceiling height 
and generous areas, this unit has excellent sun exposure, 
with a social area facing south.

Chiado 22 1110m2PF22051

Moradia com vista rio localizada numa das zonas residenciais 
mais nobres e seguras de Lisboa. Integralmente reabilitada, 
manteve-se o charme da traça antiga mas introduziram-
se equipamentos e infraestruturas modernas. Dividida por 
quatro pisos e conta com piscina e jardim.

Villa with river views located in one of the most noble 
and safe areas in Lisbon. Rehabilitated, the charm of the 
old building was maintained but modern equipment and 
infrastructure were introduced. Divided by four floors with 
swimming pool and garden.

PF23484 Restelo 86 5661m2
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Sandomil Palace Luxury é um empreendimento no Chiado, 
totalmente reabilitado, composto por 8 apartamentos de luxo 
com estacionamento. Este apartamento oferece uma vista 
fantástica de rio e uma soberba sala de 74m2 dividida em dois 
ambientes.

Apartamento inserido em edifício de charme com piscina 
e jardim comum, segurança 24h, em zona prime junto ao 
Marquês de Pombal e Avenida da Liberdade com facilidade 
de acessos a comércio e serviços. A 5 minutos do metro do 
Marquês de Pombal.

Sandomil Palace Luxury is a development in Chiado, 
totally rehabilitated, composed by 8 luxury apartments 
with parking. This apartment offers a fantastic view of 
the river and a superb 74sqm living room divided into two 
environments.

Apartment inserted in a charming building with swimming 
pool and common garden, 24-hour security, in prime area 
next to Marquês de Pombal and Avenida da Liberdade 
with easy access to trade and services. 5 minutes from the 
Marquês de Pombal metro.

PF22842 Santa Catarina 32 1265m2

Marquês de Pombal 12 2129m2PF23483

Moradia exclusiva localizada numa zona residencial 
nobre. Com origem nos anos 50, o imóvel foi alvo 
de remodelação total, interior e exterior. Elegante, 
completamente equipada e com materiais de qualidade, 
toda a casa tem domótica integrada.

Exclusive villa located in a prime residential area. 
With its origins in the 50’s, the property was completely 
refurbished, both internally and externally. Elegant, fully 
equipped and with quality materials, the whole house has 
domotics system.

PF21528 Restelo 86 2638m2

Apartamento situado em prédio renovado. Conta com uma 
sala espaçosa e muito luminosa, com pequena varanda. 
O apartamento teve uma reabilitação total de excelente 
qualidade em que foram mantidos detalhes decorativos como 
os tetos trabalhados.

Charming 2-bedroom apartment located in a completely 
renovated building in Alcântara. The apartment has a 
spacious and very bright living room with a small balcony. 
The apartment had a total rehabilitation in which decorative 
details such as the worked ceilings were kept.

Alcântara 12 -90m2PF22568
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Apartamento inserido no edifício Bica dos Olhos, com vista 
para o rio e cidade. Localização em bairro tradicional Lisboeta, 
com muita luminosidade e qualidade de acabamentos. 
Contempla ainda uma garagem de uso exclusivo com espaço 
para duas viaturas e uma arrecadação.

Apartment located in the Bica dos Olhos building, 
overlooking the river and the city. Location in a traditional 
Lisbon neighborhood, with lots of light and quality finishes. 
It also includes a garage for exclusive use with space for 
two vehicles and a storage room.

São Paulo 23 2157m2PF22766

Apartamento exclusivo duplex em Alfama, uma das zonas 
mais históricas e populares da cidade de Lisboa. Situa-se num 
último andar com elevador e possui uma sala com kitchenette, 
equipada, e dois quartos, sendo um deles no piso superior.

Exclusive duplex apartment in Alfama, one of the most 
historic and popular areas in the city of Lisbon. It is located 
on the top floor with elevator and has a living room with 
kitchenette, equipped, and two bedrooms, one on the top 
floor.

Alfama 12 -45m2PF22991

Situado na frente Ribeirinha, o empreendimento Cais da 
Rosa, onde fica localizado este apartamento, beneficia de uma 
excelente centralidade e proximidade a diferentes espaços 
culturais e de lazer desde espaços verdes, para um passeio à 
beira rio, até aos inúmeros restaurantes.

Located on the riverside, the Cais da Rosa development, 
where this apartment is located, benefits from an excellent 
centrality and proximity to different cultural and leisure 
spaces, from green spaces, to a walk along the river, to the 
numerous restaurants.

PF23751 Cais do Sodré 22 -100m2

Situado numa das zonas mais turísticas de Portugal, 
este apartamento faz parte de um condomínio privado 
de qualidade, com jardim, ginásio, espaço de lazer e 
piscina, onde cada propriedade tem acesso exclusivo.

Located in one of the most touristic areas of Portugal, this 
apartment is part of a quality private condominium, with 
garden, gym, leisure area and swimming pool, where each 
property has exclusive access.

PF24892 Belém 34 4330m2
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Numa zona tranquila e pacata, mas próximo da vida agitada da 
cidade, este apartamento é caracterizado pela luminosidade e 
excelentes acabamentos, estando integrado num condomínio 
com jardim e piscina.

In a quiet and peaceful area, but close to the bustling city 
life, this apartment is characterized by brightness and 
excellent finishes, being integrated in a condominium with 
garden and pool.

Alcântara 22 1100m2PF23513

Em pleno coração de Lisboa, este apartamento foi remodelado 
com projeto do arquiteto António Byrne, com o cuidado de 
manter intactos azulejos originais da época pombalina. Com 
cozinha totalmente equipada e ar condicionado em todas as 
divisões.

In the heart of Lisbon, this apartment was refurbished with 
a project of the architect António Byrne, ensuring that the 
original tiles from the Pombaline era are kept intact. With 
fully equipped kitchen and air conditioning in every room.

Baixa 22 -100m2PF17813

Após uma reabilitação profunda em 2017, renasceu um prédio 
de charme com elevador, entre a Avenida Almirante Reis e 
o renovado Largo do Intendente. Apartamento com muita 
luminosidade, acabamentos de qualidade e que promovem o 
conforto e bem-estar dentro de casa. 

After a thorough rehabilitation in 2017, it was reborn 
a charming building with an elevator, between Avenida 
Almirante Reis and the renovated Largo do Intendente. 
Apartment with great light, quality finishes and that 
promote comfort and well-being indoors.

PF23524 Anjos 12 -70m2

Saiba mais 
Learn more

Apartamento amplo e muito bem dividido nas Avenidas 
Novas, com terraço e garagem. A unidade ocupa o piso 
inteiro e é composta por acabamentos de qualidade e áreas 
funcionais, que se complementam com um terraço único de 
80 m2.

Large and extremely well divided apartment in Avenidas 
Novas, with terrace and garage. The unit occupies the entire 
floor and is composed by quality finishes and functional 
areas, which are complemented by a unique 80 m2 terrace.

Avenidas Novas 64 12345m2PF18028
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IMÓVEIS OEIRAS
Oeiras Properties

Moradia com elevador, no Alto de Santa Catarina, com vista 
total de mar. Composta por 3 pisos, oferece comodidades 
como piscina interior e exterior, zona de tratamento de roupa, 
sala de jantar com 50 m2 e garagem para 5 carros.

Villa with elevator, in Alto de Santa Catarina, with total sea 
views. Comprising 3 floors, it offers amenities such as an 
indoor and outdoor pool, a laundry area, a 50 sqm dining 
room and a garage for 5 cars.

Alto de Santa Catarina 75 5678m2PF19934

Moradia Geminada com imensa luz natural, de arquitetura 
contemporânea. Vista frontal de mar. Exterior com pequeno 
jardim. Localização nobre a 100 metros da praia de Santo 
Amaro de Oeiras, com comércio, transportes e serviços a 
walking distance.

Semi-detached house with plenty of natural light, of 
contemporary architecture. Front sea view. Exterior with 
small garden. Noble location 100 meters from the beach of 
Santo Amaro de Oeiras, with shops, transport and services 
at walking distance.

PF24259 Alto da Barra 43 1233m2
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Moradia situada em localização de prestígio, Alto do Lagoal, 
em fase final de obra. Conta com acabamentos de qualidade, 
áreas generosas e com excelente exposição solar e ainda 
agradáveis zonas exteriores.

Villa located in a prestigious location, Alto do Lagoal, 
in the final stages of construction. It has quality finishes, 
generous areas and with excellent sun exposure and also 
pleasant outdoor areas.

PF23631 Alto do Lagoal 74 2450m2

Localizada num condomínio privado, com jardim e piscina 
exterior, e apenas a apenas cinco minutos da praia, esta é uma 
moradia nova, com vista de mar, que conta com a assinatura 
do prestigiado arquiteto João Navas.

Located in a private condominium, with garden and outdoor 
swimming pool, and only five minutes away from the beach, 
this is a new villa, with sea view, which has the signature of 
the prestigious architect João Navas.

Paço de Arcos 54 2338m2PF24897

Moradia T4 a estrear, contemporânea, com jardim, piscina 
e vista rio situada no Alto Lagoal. Beneficia de um soberbo 
rooftop com vista panorâmica para o Tejo e situa-se a escassos 
minutos de Lisboa e 20 de Cascais.

Brand new contemporary 4 bedroom villa with garden, 
pool and river view. It benefits from a superb rooftop with 
panoramic views of the Tagus and is located just minutes 
from Lisbon and 20 minutes from Cascais.

Alto do Lagoal 64 2358m2PF23169

Apartamento moderno inserido em condomínio privado 
de prestígio com piscina e jardim, com espaços generosos 
e acabamentos de elevada qualidade. Além dos espaços 
exteriores do condomínio, o apartamento beneficia de um 
terraço.

Modern apartment inserted in a prestigious private 
condominium with swimming pool and garden, with 
generous spaces and quality finishes. In addition to the 
exterior spaces of the condominium, the apartment benefits 
from a terrace.

PF22784 Linda-a-Velha 23 2147m2
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Moradia contemporânea inserida em condomínio privado 
em primeira linha de mar, composta por 3 pisos com 
elevador. Condomínio privado com 2421m2, jardim e 
piscina comum à frente da praia. Todo o tipo de serviços e 
transportes no raio de 1km.

Contemporary villa inserted in a private condominium on 
the first sea line, consisting of 3 floors with elevator. Private 
condominium with 2421sqm, garden and communal pool in 
front of the beach. All kinds of services and transport within 
a 1km radius.

PF19141 Alto da Barra 54244m2 3

Moradia T4 a estrear, perto da estação de comboios de Oeiras. 
Inserida em pequeno condomínio, conta com 338m2 de área 
bruta privativa, divididos em três pisos. Beneficia de painéis 
solares, videovigilância, aspiração central, ginásio e garagem.

Brand new 4-bedroom villa, close to Oeiras train station. 
Inserted in a small condominium, it has 338sqm of private 
gross area, divided into three floors. It benefits from solar 
panels, video surveillance, central vacuum, gym and garage.

PF24403 Centro de Oeiras 44338m2 3

Moradia T5+1, isolada, com pisos de utilização 
independente. Grande potencial para moradia unifamiliar 
de charme ou três apartamentos independentes. Exterior 
com jardim, duas arrecadações e espaço de estacionamento 
para 3 carros.

5+1 bedroom detached villa, with independent floors. It 
has a huge potential to work as a charming single-family 
villa or as three independent apartments. The outside area 
comprises a garden, two storage areas and parking space 
for three cars. 

Nova Oeiras 45 3262m2PF24306

Penthouse com áreas generosas e terraço de 100m2. Localizado 
no centro de Algés, a 10 minutos de Lisboa e perto de serviços 
e comércio, o apartamento beneficia de vista fantástica sobre 
o rio Tejo e sobre o Parque dos Anjos.

Penthouse with generous areas and terrace of 100 sqm. Located 
in the centre of Algés, only 10 minutes away from Lisbon and 
close to services and commerce, the apartment benefits from 
fantastic views over the Tagus River and Parque dos Anjos.

PF25517 Algés 47 3256m2
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Moradia geminada totalmente reabilitada em 2013, em 
ótimo estado de conservação, com ampla sala de 60m2 com 
recuperador de calor, ar condicionado e acesso ao alpendre e 
ao jardim, contando ainda com aquecimento solar para água.

Semi-detached villa totally rehabilitated in 2013, in great 
condition, with large living room of 60m2 with stove, air 
conditioning and access to the porch and to the garden, 
also having solar heating for water.

PF24903 Nova Oeiras 44 2332m2

Projeto do arquiteto Francisco Aires Mateus, a moradia foi 
concebida com excelentes acabamentos e materiais, de 
destacar o uso de revestimentos naturais como mármores de 
Estremoz, pinho de Riga e ardósia de Foz Côa.

Designed by the architect Francisco Aires Mateus, the 
villa was conceived with excellent finishes and materials, 
highlighting the use of natural coverings such as Estremoz 
marble, Riga pine and Foz Côa slate.

PF25163 Carnaxide 54325m2 3

Edifício de charme de 1918 totalmente reabilitado. Com uma 
vista desafogada sobre a cidade e uma excelente exposição 
solar, esta propriedade isolada tem uma área total de 368m2 e 
jardim com 206m2.

Charming building from 1918 totally rehabilitated. With an 
open view over the city and an excellent sun exposure, this 
detached property has a total area of 368sqm and a garden 
with 206sqm.

Algés 54 2368m2PF20457

Apartamento Duplex, em condomínio contemporâneo de 
referência com vista de rio/mar. O apartamento dispõe de 
varanda, piso radiante, ar condicionado e alarme e ainda 
beneficia de piscina e jardim comuns ao condomínio.

Duplex apartment in a contemporary condominium with 
a view of the river / sea. The apartment has a balcony, 
underfloor heating, air conditioning and alarm and 
also benefits from a pool and garden common to the 
condominium.

PF17821 Caxias 34204m2 3
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Moradia distribuída por 3 pisos, com áreas generosas e 
acabamentos de qualidade. Jardim com zona de pérgula e 
churrasco. Localizada a cinco minutos do acesso à A5 e com 
todo o tipo de serviços e comodidades a escassos minutos, 
bem como a Oeiras International School.

Apartamento com acabamentos de excelência e terraço 
generoso, inserido em condomínio com piscina e segurança. 
Dois lugares de estacionamento coberto e duas arrecadações 
com 18m2. Junto a comércio, serviços e transportes.

Villa with generous areas and quality finishes. Garden with 
pergola and barbecue. Located five minutes from the access 
to the A5 and with all kinds of services and amenities within 
a few minutes, as well as the Oeiras International School.

Apartment with excellent finishings and generous terrace, 
inserted in a condominium with swimming pool and security. 
Two covered parking spaces and two storage rooms with 
18sqm. Along with commerce, services and transport.

PF21205 Barcarena 54 -214m2

Alto de Algés 33 2211m2PF19301

Moradia contemporânea, inserida num dos mais prestigiados 
condomínios da Linha. Elevador em todos os pisos, piscina 
privativa e todas as comodidades de uma moradia nova. 
Condomínio privado com portaria, vídeo vigilância e court 
de ténis. 

Moradia T4+2 com grande privacidade e segurança, situada 
no condomínio aberto Quinta da Moura. Localização 
privilegiada junto ao centro comercial Oeiras Parque e a 
vários acessos tanto a Lisboa como a Cascais.

Contemporary villa, inserted in one of the most prestigious 
condominiums of the coast line. Elevator on all floors, 
private pool and all the amenities of a new home. Private 
condominium with concierge, video surveillance and tennis 
court.

4 + 2 bedroom villa with great privacy and security, located 
in the open condominium Quinta da Moura. Privileged 
location close to the shopping center Oeiras Parque and 
several accesses both to Lisbon and Cascais.

PF20157 Paço de Arcos 96712m2

Quinta da Moura 44404m2PF24835
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IMÓVEIS CASCAIS
Cascais Properties

Localizada em Colares, Sintra, esta propriedade é um 
verdadeiro refúgio envolvido na natureza. Com ginásio, 
SPA, piscina interior aquecida, jacuzzi e sauna, a moradia é 
composta por 3 pisos e foi concebida com excelentes materiais.

Located in Colares, Sintra, this property is a true haven 
wrapped in nature. With gym, SPA, heated indoor pool, 
jacuzzi and sauna, the villa is composed of 3 floors and is 
designed with excellent materials.

Colares 55 41463m2PF12942

Moradia contemporânea, em condomínio de grande 
prestígio, reconhecido pela segurança e luxo, com excelente 
luminosidade e privacidade, inserida em terreno de 4257m2. 
Com amplo jardim, zonas distintas de lazer e piscina aquecida.

Contemporary villa, in a condominium of great prestige, 
recognized for its security and luxury, with excellent light 
and privacy, inserted in a plot of 4257 sqm. With large 
garden, distinct leisure areas and heated swimming pool.

Quinta Patino 88 10815m2PF22769
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Este apartamento de design contemporâneo T3 duplex faz 
parte do Monte Estoril Ocean Residence e situa-se em frente ao 
mar. Com 298m2 de terraços, o imóvel contempla ainda na sua 
parte superior um jardim e uma piscina privativa.

This 3 bedroom duplex apartment with contemporary design 
is part of the Monte Estoril Ocean Residence and is located 
on the seafront. With 298 sqm of terraces, the property also 
has a garden and a private pool on the top floor.

PF24165 Monte Estoril 43 3207m2

Soberba propriedade contemporânea construída numa 
parcela imediatamente adjacente e com vista para o Campo 
de Golfe do Estoril. A moradia está rodeada por um jardim, 
uma piscina exterior e zona de barbecue.

Superb contemporary property built on a plot immediately 
adjacent and overlooking the Estoril Golf Course. The villa 
is surrounded by a garden, an outdoor swimming pool and 
barbecue area.

PF22976 Quinta Patino 74 4605m2

Terreno generoso com projeto aprovado para construção 
de moradia com arquitetura contemporânea. Localização 
única perto da Marina de Cascais, centro histórica e Boca do 
Inferno.

Generous plot of land with approved project to build a 
villa with contemporary architecture. Unique location near 
Cascais Marina, historic center and Boca do Inferno.

Cascais -- -1346m2PF23023

Implantada num lote com 2050m2, a moradia conta com 
sistema de domótica, elevador, painéis solares, piso radiante, 
piscina privativa aquecida através de bomba de calor, zona de 
barbecue com cozinha de apoio e amplo jardim.

Set in a 2050 sqm plot, the villa is equipped with domotics 
system, lift, solar panels, radiant floor, private pool heated 
by heat pump, barbecue area with kitchen and a large 
garden.

Quinta Patino 55 4363m2PF20223
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Moradia T2, totalmente renovada, tendo como base a arquitetura 
tradicional portuguesa misturando o seu interior moderno 
com todo o conforto e excelentes materiais de construção. 
Localizada próximo a um conjunto de atrativos ímpares.

2-bedroom villa, totally renovated based on the traditional 
Portuguese architecture, blending its modern interior with 
plenty of comfort and premium materials. Located close to 
a set of unique attractions.

PF23392 Centro Histórico Cascais 22 -116m2

Moradia contemporânea com generosas áreas privativas e 
com elevador, oferecendo vista de mar em todos os pisos. 
Inserida em condomínio privado, constituído por apenas sete 
moradias.

Contemporary villa with generous private areas and a 
lift, offering sea views on all floors. Inserted in a private 
condominium, consisting by only seven properties.

PF21977 São Pedro do Estoril 54 4285m2

Moradia localizada em zona tranquila de Cascais, privativa 
em ótimo estado de conservação e praticamente como 
nova, inserida em pequeno condomínio privado de apenas 7 
moradias.

Villa located in a quiet area of Cascais, private in great 
condition and practically like new, inserted in a small 
private condominium of only 7 houses.

Quinta da Bicuda 45 2246m2PF19686

Moradia de arquitetura clássica em bom estado de 
conservação, com vista panorâmica sobre o mar enquadrada 
com Farol do Cabo da Roca. Rodeada por um bonito jardim.

Classic architecture family villa in good condition, with 
panoramic views over the sea framed by Cabo da Roca 
Lighthouse. Surrounded by a beautiful and very pleasetn 
garden.

Atalaia 55 2400m2PF17212
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A menos de 100 metros da praia dos pescadores e junto à 
zona de comércio tradicional de Cascais, edifício atualmente 
em ruína. Oportunidade única em pleno centro histórico de 
Cascais. Com projeto de arquitetura aprovada.

Penthouse em duplex com piscina privativa e grandes 
terraços, 3 estacionamentos e arrecadação. O condomínio 
Monte Estoril Ocean Residence é o espaço de habitação para 
quem sempre sonhou viver em frente do mar, com todo o 
conforto em terra.

Unique opportunity right in the historic centre of Cascais 
less than 100 metres from the Praia dos Pescadores and 
close to the traditional shops of Cascais. This building is 
currently run down and unoccupied. 

Duplex penthouse with private pool and large terraces, 
3 parking lots and storage. The Monte Estoril Ocean 
Residence condominium is the living space for those who 
always dreamed of living in front of the sea, with all the 
comfort on land.

PF17432 Centro Histórico Cascais -2 -93m2

Monte Estoril 43 3356m2PF18045

Apartamento inserido em condomínio privado com segurança 
24 horas, amplos jardins, 4 piscinas exteriores, health club, 
piscina interior aquecida, banho turco, sauna, ginásio e áreas 
de lazer infantil.

Apartment located in a private condominium with 24 hour 
security, large gardens, 4 outdoor pools, health club, heated 
indoor pool, Turkish bath, sauna, gym and children’s play 
areas.

Gandarinha 32 2138m2PF22342

Moradia com bastante tranquilidade e privacidade no centro 
de Cascais, próxima de comércio, transportes, praias e com 
vista deslumbrante para a Serra de Sintra, com bastante 
privacidade, por estar inserida num terreno de 5330m2.

Very quiet and peaceful villa in the centre of Cascais, close 
to shops, transports, beaches and with stunning views to 
the Serra de Sintra, with plenty of privacy, as it is set in a 
plot of 5330 sqm.

Cascais 66 3624m2PF24958
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Moradia remodelada com excelentes acabamentos, como 
piscina aquecida, em Carcavelos junto ao futuro Centro 
Comercial El Corte Inglês , junto a acessos e escolas.

Remodeled villa with excellent finishes, such as a heated 
pool, in Carcavelos next to the future El Corte Inglês 
Shopping Center, close to access and schools.

PF24050 Carcavelos 24 3185m2

Totalmente remodelada há apenas dois anos, a propriedade 
aproveita ao máximo a exposição solar e a bonita vista mar 
através de grandes janelas. Esta moradia gira em torno de um 
jardim de inverno que percorre os dois pisos.

Fully refurbished just two years ago, this property benefits 
from sunlight and beautiful sea views through its large 
windows.This villa revolves around a winter garden 
alongside its two floors.

PF24646 Malveira da Serra 65 2570m2

Hotel boutique originário do século XVIII, alvo de 
remodelação luxuosa, inserido no Parque Nacional de Sintra 
num lote com 2562m2. Dividido em três edificações, dispõe 
de comodidades como sauna, piscina e jardim. 

Boutique hotel from the XVIII century, subject of a luxurious 
refurbishment, inserted in the National Park of Sintra in a 
plot with 2562 sqm.  Divided into three buildings, it has 
amenities such as sauna, swimming pool and garden.

Sintra 1311 10939m2PF24203

O agradável e amplo jardim, o ginásio, o salão de jogos e a 
piscina com cozinha de apoio e casa de banho são alguns dos 
destaques desta moradia localizada numa zona tranquila, com 
fáceis acessos às principais redes viárias, campos de golfe e praia.

The pleasant and large garden, the gym, the games room 
and the swimming pool with kitchen and bathroom are 
some of the highlights of this villa located in a quiet area, 
with easy access to main roads, golf courses and beaches.

Birre 76 6646m2PF23015
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OUTRAS 
LOCALIZAÇÕES

Other Locations

Palacete de arquitetura francesa, Jardim botânico com flora 
rara desenhado por Forestier, Picadeiro com 30 boxes e 
caminhador, pista de saltos para cavalos, duas moradias 
independentes e piscina. Dispõe ainda de hotel e 2 restaurantes 
para exploração.

Quinta localizada em Coruche, composta por um conjunto de 
casas rústicas rodeadas por amplos jardins, num total de oito 
edifícios. Habitação principal com nove quartos, cinco casas 
de banho, e duas salas de estar.

French architecture palace, botanical garden with rare 
flora designed by Forestier, arena with 30 boxes and 
walker, jumping track for horses, two independent houses 
and swimming pool. It also has a hotel and 2 restaurants 
for exploration.

Property located in Coruche, composed by a set of rustic 
houses surrounded by large gardens, in a total of eight 
buildings. Main house with nine bedrooms, five bathrooms 
and two living rooms.

PF23347 Elvas 810 490.000m2

Coruche 1114 41.157m2PF18993
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Moradia contemporânea desenhada pelo arquiteto Bruno 
Erpicum em dois volumes, sendo o superior transparente 
a lembrar uma caixa de cristal, rodeado de pinhal, um 
maravilhoso terraço com vista plena sobre o oceano.

Herdade inserida em zona Natural de protecção, situada no 
Alto Alentejo, inserida em terreno com 70 hectares: piscina, 
habitações independentes de caseiros, boxes para cavalos, 
canil, entre outras comodidades.

Contemporary villa designed by the architect Bruno 
Erpicum in two volumes, the upper one being transparent, 
reminiscent of a crystal box, surrounded by pine forest, a 
wonderful terrace with full ocean views.

Homestead placed in a Natural Protection Zone, located in 
Alto Alentejo, inserted in a land of 70 hectares: swimming 
pool, independent home dwellings, boxes for horses, kennel, 
among other amenities.

PF11999 Caldas da Rainha 85440m2

Elvas -122.000m2PF16139

-

6

Moradia inserida em lote com 1730m2, localizada na 
Urbanização Soltroia, Setúbal. Em condomínio com portaria 
e segurança privada 24 horas. Situado a 40km a Sul de Lisboa 
e de fácil acesso à Auto Estrada (A2).

Incrível herdade em Monforte, com 10 hectares de terreno. 
Esta propriedade conta com casa principal, casa do caseiro e 
casa de arreios, tendo também um picadeiro coberto e todas 
as condições para uma vida de excelência no campo.

Villa inserted in a 1.730 sqm plot, located in Urbanização 
Soltroia, Setúbal. Condominium with concierge and private 
security 24 hours. Located 40km south of Lisbon and with 
easy access to the Highway.

Formidable estate with 10 hectares of land. This property 
has a main house, a caretaker’s house and a harness house, 
as well as a covered arena and all the conditions for a life 
of excellence in the countryside.

PF23849 Tróia 66 3395m2

Monforte 79 -659m2PF23573



O
T

H
E

R
 L

O
C

A
T

IO
N

S

133132

www.portadafrente.com

O
U

T
R

A
S LO

C
A

LIZ
A

Ç
Õ

E
S

< 500.000€                                    500.000€ - 1.000.000€                        1.000.000€ - 2.500.000€                        2.500.000€ - 5.000.000€                             > 5.000.000€

Quinta dos Arcos em Azeitão na região de Picheleiros a 
poucos minutos das paradisíacas praias da Arrábida e a 45 
minutos do centro de Lisboa. Localizada numa das melhores 
regiões de Portugal, típica pelos queijos, vinhos e frutas.

Quinta dos Arcos in Azeitão, just a few minutes from the 
paradisiacal beaches of Arrábida and 45 minutes from 
the center of Lisbon. Located in one of the best regions of 
Portugal, typical for cheeses, wines and fruits.

PF20022 Azeitão 55251m2 5

Moradia com piscina e jardim, situada em local invejável com 
vista panorâmica sobre o mar e campo de golfe, localizada 
no vale das janelas, em Óbidos. Localizada a 20 km da vila 
medieval. 

Villa with pool and garden, located in an enviable location 
with panoramic views over the sea and golf course, located 
in Vale das Janelas, in Óbidos. Located 20 km from the 
medieval village.

Óbidos 66304m2PF23019 1

Moradia de design moderno inserida em terreno muito 
generoso com mais de 20.000 m2. Localizada a pouco mais 
de 50 km de Lisboa, possui bons acessos viários através da 
Ponte Vasco da Gama.

Modern design villa set in a very generous plot of over 
20,000 sqm. Located just over 50 km from Lisbon, it has 
good road access through the Vasco da Gama Bridge.

PF23953 Benavente 65 3422m2

Quinta em excelente estado de conservação, inserida em 
terreno de 5.000m2 com uma moradia unifamiliar constituída 
por 3 pisos. Rodeada de bastante paisagem natural, entre 
vales e serra, com pinhal, eucaliptos, entre outros.

Estate in excellent condition, set in a plot of 5,000 sqm with 
a single family house consisting of 3 floors. Surrounded by 
a lot of natural landscape, between valleys and mountains, 
with pine forests, eucalyptus trees, among others.

Loures 712 4607m2PF24833
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Esta propriedade com área total de cerca de 23 hectares, 
é composta por conjunto harmonioso de edifícios do séc. 
XVIII, todos recentemente reabilitados. Comodidades 
como piscina, jardim, box para cavalos, adega e vinha.

Moradia situada em localização privilegiada com vista 
panorâmica sobre o mar. Dotada de acabamentos de qualidade, 
beneficia de um simpático jardim e piscina para desfrutar ao 
máximo do espaço exterior. Vendida mobilada.

This property with a total area of about 23 hectares, is composed 
of a harmonious set of buildings from the 19th century. XVIII, 
all recently rehabilitated. Amenities such as swimming pool, 
garden, stall for horses, wine cellar and vineyard.

Villa located in a privileged location with panoramic views 
over the sea. Endowed with quality finishes, it benefits from 
a nice garden and swimming pool to make the most of the 
outdoor space. Sold furnished.

PF23476 Torres Vedras 98947m2

Lourinhã 43212m2PF24819 

1

-

Condomínio com segurança 24h/dia e acessos 
cuidadosamente controlados; campo de golf, healthclub, 
parques infantis, e piscinas. Ideal para quem procura viver 
num ambiente calmo, de conforto e requinte envolvido de 
espaços verdes e ar puro.

Moradia isolada na primeira linha de golf, em excelente 
localização no empreendimento de prestígio Belas Clube 
de Campo. Aquecimento central hidráulico, painéis solares, 
pré instalação de ar-condicionado, furo. Piscina privada com 
sistema de aquecimento.

Condominium with 24h security and carefully controlled 
access; golf course, healthclub, playgrounds, and 
swimming pools. Ideal for those looking to live in a calm 
environment, comfort and refinement surrounded by green 
spaces and fresh air.

Detached villa on the first golf line, in an excellent location 
in the prestigious development Belas Clube de Campo. 
Hydraulic central heating, solar panels, pre-installation 
of air conditioning, borehole. Private pool with heating 
system.

PF22914 Belas Clube Campo 56 4569m2

Belas Clube Campo 35 4346m2PF24141
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Quintinha em Lousa com casa centenária totalmente 
recuperada com jardim e piscina. A pérgola da casa, muito 
simpática, com churrasco e forno de lenha convida a 
refeições ao ar livre. A 10 minutos de Mafra e 15 minutos 
de Lisboa.

Herdade com generosa área de 29.000 m2, composta por casa 
principal, 8 boxes para cavalos, piscina e jardins com mais de 
1.000m2 de zona de lazer, entre muitas outras comodidades 
para um lifestyle de excelência.

Small estate in Lousa with centenary house fully recovered 
with garden and swimming pool. The pergola of the house, 
very friendly, with barbecue and wood oven invites you 
to dine al fresco. 10 minutes from Mafra and 15 minutes 
from Lisbon.

Estate with a generous area of 29.000sqm, consisting of 
a main house, 8 boxes for horses, a swimming pool and 
gardens with more than 1,000 sqm of leisure area, among 
many other amenities for a lifestyle of excellence.

PF23154 Lousa 43389m2

Pegões 125230m2PF21238

-

5

Projeto aprovado para Hotel Rural de 4 estrelas, com 25 
quartos, podendo ser expandido. O contexto rural a que a 
propriedade pertence, determinou o conceito - promover o 
aproveitamento da natureza e a descoberta da cultura regional.

Project approved for a 4-star Rural Hotel, with 25 rooms, 
which can be expanded. The rural context to which the 
property belongs, determined the guiding concept - promoting 
the use of nature and the discovery of regional culture.

PF23036 Santiago do Cacém -- -3.532m2

Com vista panorâmica sobre o mar, o apartamento está 
inserido num lote com espaço exterior e jardim, a apenas 
500m da praia, oferecendo acabamentos de alta qualidade e 
áreas amplas com bastante luz natural.

With panoramic sea views, the apartment is set in a plot 
with outdoor space and garden, just 500 metres away 
from the beach, offering high quality finishes and large 
areas with plenty of natural light.

Lourinhã 33 2176m2PF25008
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AS PESSOAS SÃO 
O NOSSO MAIOR ATIVO
PEOPLE ARE OUR MOST IMPORTANT ASSET
Os colaboradores de cada empresa determinarão, 
em última instância, o sucesso ou o fracasso do negócio

The people in your company will ultimately 
determine the success or failure of your business.

Nos últimos 25 anos, Portugal e o mundo atravessaram 
períodos muito distintos. Desde crises económicas a sociais, 
a até uma pandemia sem precedentes no último ano. Todos 
estes cenários vividos até agora foram acontecendo como 
uma cadeia de eventos imparável. Contudo, o que permanece 
imutável – e trabalharemos para que assim continue – são os 
nossos colaboradores, as nossas pessoas. Sentimos um orgulho 
enorme nas pessoas que trabalham ou trabalharam connosco 
ao longo destas duas décadas, e é a elas que devemos o nosso 
sucesso. Unimo-nos por uma cultura comum de disciplina, 
flexibilidade e cooperação que nos torna imbatíveis diante de 
todos os eventos possíveis e inesperados, diante das adversida-

In the past 25 years, Portugal and the world have gone 
through very different periods. From economic to social 
crises, to an unprecedented pandemic in the last year. 
All these scenarios experienced so far have been happe-
ning as an unstoppable chain of events. However, what 
remains unchanged - and we will work very hard to 
keep it that way - are our employees, our people.We feel 
enormous pride in the people who work or have worked 
with us and it is to them that we owe our success. We 
are united by a common culture of discipline, flexibility 
and cooperation in the face of all possible and unexpec-

“OS COLABORADORES VÊM EM PRIMEIRO LUGAR. SE 
CUIDAR DOS SEUS FUNCIONÁRIOS, ELES VÃO CUIDAR 
DOS SEUS CLIENTES. ” – RICHARD BRANSON

“EMPLOYEES COME FIRST. IF YOU TAKE CARE OF 
YOUR EMPLOYEES, THEY WILL TAKE CARE OF THE 
CLIENTS.” – RICHARD BRANSON

des. Juntos, temos ultrapassado todas as dificuldades e assim 
continuemos por pelo menos mais 25 anos, cooperando com 
responsabilidade e dedicação diárias.Perante o desafio do últi-
mo ano, fomos capazes de assegurar a nossa atividade através 
das plataformas digitais e o trabalho remoto, bem como outras 
medidas de flexibilidade, proteção individual e segurança. 
Uma transformação digital que já estava em curso muito antes 
e que agora se revelou crucial para os nossos colaboradores. É 
fundamental que sustentemos os esforços atuais para poder, o 
mais rápido possível, acelerar o caminho da prosperidade e do 
desenvolvimento que nos recusamos a deixar para trás. Quere-
mos expressar o nosso profundo agradecimento a cada um dos 
nossos colaboradores, que fazem parte da família Porta da fren-
te. Desde equipas comerciais, administrativas, de marketing e 
de IT. A nossa empresa é moldada e feita por cada uma destas 
pessoas, e são elas que ditam o nosso sucesso. Valorizamos 
muito o exemplo extraordinário de compromisso, profissiona-
lismo e solidariedade de todos. O nosso sincero obrigado.

ted events, in the face of adversity. Guided by a strong 
spirit of commitment, we are already preparing the 
next 25 years, always aiming to better serve our clients.
Faced with the challenge of the last year, we were able to 
ensure our activity through digital platforms and remote 
work, as well as other measures of flexibility, individual 
protection and security. A digital transformation that was 
already underway long before and that has now pro-
ved crucial for our employees.We want to express our 
deepest gratitude to each of our employees, who were or 
are part of the Porta da frente family. From commercial, 
administrative, marketing and IT teams. Our company is 
shaped and made by each one of these people, and they 
are our success. We highly value the extraordinary exam-
ple of commitment, professionalism and solidarity of all. 
Our sincere thank you.



141140

www.portadafrente.comwww.portadafrente.com

SOBRE NÓS ABOUT US

Sobre a Porta da Frente | Christie’s
A Porta da Frente | Christie’s é uma empresa de mediação
imobiliária que trabalha no mercado há duas décadas, focan-
do-se nos melhores imóveis e empreendimentos, quer
para venda quer para arrendamento. A empresa foi seleciona-
da pela prestigiada marca Christie’s para representar
Portugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo.
A afiliação com a Christie’s International Real Estate
conjuga o know-how local da Porta da Frente, a reputação
e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o
seu alcance internacional e as estratégias de marketing
globais -, permitindo à empresa ser uma mediadora única
e exclusiva no segmento onde opera. A Porta da Frente |
Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 60
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais
e Oeiras, especializados em prestar um serviço integral de
apoio aos seus clientes, em todas as etapas do negócio. A
principal missão da Porta da Frente | Christie’s é privilegiar
um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Sobre a Christie’s International Real Estate
Inspirando-se no sucesso das casas mais antigas do mundo
de leilões de arte, a Christie’s entra no mundo imobiliário
em 1995. A comercialização de arte e imobiliário premium
revelou-se uma combinação natural, impulsionada pela
paixão e sucesso do nome da Christie’s, as ligações locais
e a especialização dos mediadores altamente qualificados.
Atualmente, a Christie’s International Real Estate obtém
notoriedade mundial entre os compradores e vendedores
mais exigentes e é a autoridade reconhecida na comercializa-
ção de propriedades de alto valor.

About Porta da Frente| Christie’s
Porta da Frente | Christie’s is a real estate brokerage firm
that has been working in the market for two decades,
focusing on the best properties and developments, whe-
ther for sale or lease. The company was selected by the 
prestigious Christie’s brand to represent Portugal in the 
areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. The affi-
liation with Christie’s International Real Estate combines 
the local know-how of Porta da Frente, the reputation 
and recognition of a 250-year global brand - its interna-
tional reach and global marketing strategies - allowing 
the company to be a single and exclusive broker in the 
segment where it operates. Porta da Frente | Christie’s 
currently has a team of more than 60 professionals based 
in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, specialized in 
providing a comprehensive service to support its custo-
mers in all stages of the business. The main mission of 
the Porta da Frente | Christie’s is privileging a service of 
excellence to all our customers.

About Christie’s International Real Estate
Inspired by the success of the world’s oldest art auction
houses, Christie’s entered the real estate world in 1995.
The marketing of premium art and real estate proved a
natural combination, fueled by the passion and success
of Christie’s name, the laision and the specialization of
highly qualified mediators. In our current days, Christie’s
International Real Estate is world-renowned among the
most demanding buyers and sellers and is the recognized
authority in the marketing of high-value properties in
some of the best locations around the globe.

ANOS
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SOBRE NÓS

É um privilégio atendê-lo 
e rentabilizar o seu imóvel
It is a privilege to serve you and monetize your property

POSICIONAMENTO

• Definição do preço
• Preparação do imóvel
• Análise documental

• Price definition
• Property preparation
• Material preparation

CONSULTING

MARKETING

• Produção de materiais
• Ferramentas digitais
• Presença nacional 
   e internacional

• Production of materials
• Digital tools
• National and 
   International presence

MARKETING

GESTÃO DE CLIENTES

• Qualificação de clientes
• Preparação de visitas
• Acompanhamento de clientes

• Qualification of clients
• Preparation of visits
• Customer follow-up

CLIENT MANAGEMENT

FECHO DO NEGÓCIO

• Foco no melhor negócio
• Gestão processual 
• Acompanhamento 
   fecho / check-in

• Focus on the best deal
• Process management 
• Closure monitoring / check-in

CLOSING THE DEAL

ABOUT US

We are in Lisbon, Cascais and Oeiras

Estamos em 
Lisboa, Cascais e Oeiras

Avenida Marginal, 8648 B 
2750-427 | Cascais 
(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha, 
nº20 A | 2780-187 | Oeiras 
(+351) 214 688 891

CASCAIS

OEIRAS

VENDAS SALES 
Avenida da Liberdade, nº204, 
2º Esq | 1250-147 | Lisboa 
(+351) 213 806 110

ARRENDAMENTOS RENTALS 
Rua de Santa Marta, n.º 43, 
E/F, 4.º D | 1150-293 | Lisboa 
(+351) 213 806 111

LISBOA
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Promovemos o seu imóvel
em Portugal e no estrangeiro
We promote your property in Portugal and abroad

+ 1 milhão de visitantes
+ 4.6 milhões de pageviews
+ 700 mil novos utilizadores

+ 1 million visitors
+ 4.6 million page views
+ 700 thousand new users

WEBSITE

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
+ 14 milhões de impressões
+ 6.5 milhões de pessoas alcançadas

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
+ 14 million impressions
+ 6.5 million people reached

SOCIAL 
MEDIA

Keywords, display e remarketing
+ 13 milhões de impressões
+ 500 mil cliques

Keywords, display and remarketing
+ 13 million impressions
+ 500k clicks

GOOGLE 
ADS

Envio de newsletters (+ 85 mil contactos)
Contacto personalizado via WhatsApp
Revistas e brochuras (impressa e digital)

Sending newsletters (+ 85 thousand contacts)
Personalized contact via WhatsApp
Magazines and brochures (print and digital)

MARKETING

+ 50 eventos realizados nos estrangeiro
Webinários e sessões remotas
Fluxos de nutrição e conteúdos (Blog)

+ 50 events held abroad
Webinars and remote sessions
Nutrition and content flows (Blog)

EVENTOS E 
CONTEÚDOS

SOBRE NÓS

O seu imóvel nos principais portais imobiliários
Internacionais e nacionais

Your property in +50 national and international real estate portals

The World’s Leading Luxury Real Estate Brand

Nacionais 
National

Afiliado 
Affilliate

Internacionais 
International

ABOUT US
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A Porta da Frente Christie’s tem, desde a sua génese, um foco muito grande na 
internacionalização dos seus produtos e clientes, tanto a nível de organização de eventos 
como através de parcerias estratégicas – não apenas com a rede Christie’s International 
Real Estate mas também com parceiros de confiança e que partilham os mesmos valores 
da empresa.

A ambição internacional
The international ambition

Mais de 40 eventos 
realizados pelo mundo
More than 40 events
around the world

SOBRE NÓS

Porta da Frente Christie’s has, since its inception, a very strong 
focus on the internationalization of its products and clients, 
both in terms of event organization as well as through strategic 
partnerships - not only with the Christie’s International Real 
Estate network but also with trustworthy partners who share the 
same company values.

Parceiros Internacionais 
International Partners

Rede de afiliados Christie’s 
Christie’s International Afilliates

negócios feitos 
em parceria

closed deals 
in partnership

 30%

ABOUT US
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O ADN da marca privilegia o cliente 
através de um serviço exclusivo: 
asseguramos privacidade total, 
discrição, segurança e, acima de tudo, 
um acompanhamento personalizado e 
focado na obtenção de resultados.

The brand’s DNA favors the client through 
an exclusive service: we ensure total privacy, 
discretion, security and, above all, personalized 
follow-up focused on obtaining results.

negócios realizados 
nos últimos 5 anos 
closed deals in 
the past 5 years

+2500
CASCAIS

LISBOA

CASCAIS

OEIRAS

LISBOA

LISBOA

OEIRAS

OEIRAS

OEIRAS

OEIRAS

Obtemos resultados:
We achieve success:

SOBRE NÓS ABOUT US

LISBOA

CASCAIS
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A Porta da Frente Sociedade de Mediação Imobiliária,
Lda, que exerce a actividade de mediação imobiliária, possui
ficheiros com dados pessoais legalmente adquiridos,
em conformidade com a Lei n.º 67/98 de Protecção
de Dados Pessoais.
 
Identidade do responsável do tratamento de dados;
O responsável do tratamento de dados é efetuado pela
Porta da Frente Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda,
Avenida Marginal 8648 B 2750-427 Cascais. 

Medidas de Segurança
A Porta da Frente Sociedade de Mediação Imobiliária,
Lda, adoptou as medidas de segurança de protecção de dados
de carácter pessoal legalmente previstas, estabelecendo
os meios e medidas técnicas e organizativas necessárias
para evitar a alteração, perda, má utilização, tratamento
e acesso não autorizado ou roubo dos mesmos, tendo em
conta o estado da tecnologia. Não obstante, dever-se-á ter
em conta que estas medidas, no que se refere à Internet,
devido à sua natureza e carácter global, não são inexpugnáveis. 

Tratamento e Finalidade
Os ficheiros em que são armazenados os referidos dados
têm como finalidade: gerir a relação entre o cliente e a
mediadora, envio de informação sobre os nossos serviços,
assim como outras finalidades directamente vinculadas
com a relação contratual. 

Direitos de Acesso, Rectificação, 
Cancelamento e Oposição
A Porta da Frente Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda
informa da existência de um ficheiro em que são armazena-
dos os dados fornecidos pelo cliente com as finalidades
expressadas no ponto anterior, cumprindo as obrigações
legais que sejam exigíveis ao mesmo, de acordo com o es -
tabelecido na legislação de protecção de dados de carácter
pessoal. 

Duração da posse dos dados
A Porta da Frente Sociedade de Mediação Imobiliária,
Lda, conserva os dados com carácter pessoal durante um
período de três anos após a sua aquisição.

Termo de Isenção de Responsabilidade: a informação contida na presente 
revistsa é meramente indicativa e poderá ser alterada sem aviso prévio por 
razões técnicas, comerciais e legais.

Porta da Frente | Christie’s Sociedade de Mediação Imo-
biliária, Lda, which carries out the activity of real estate
mediation, has files with personal data legally acquired,
in accordance with Law no. 67/98 on the Protection of
Personal Data. 

Identity of the data controller
The company in charge of the data processing is Porta
da Frente | Christie’s Sociedade de Mediação Imobiliária,
Lda, Avenida Marginal 8648 B 2750-427 Cascais. 

Security measures
Porta da Frente | Christie’s Sociedade de Mediação
Imobiliária, Lda, adopted the security measures for
personal data protection legally envisaged, establishing
the necessary technical and organizational measures to
prevent alteration, loss, misuse, treatment and unautho-
rized access or theft, taking into account the state of the 
art. However, account should be taken of the fact that 
these measures, as regards the Internet, are not impregna-
ble because of their nature. 

Treatment and Purpose
The files in which these data are stored are aimed at:
managing the relationship between the client and the
mediator, sending information about our services, and
other purposes directly linked to the contractual rela-
tionship. 

Rights of Access, Rectification, 
Cancellation and Opposition
Porta da Frente | Christie’s Sociedade de Mediação Imo-
biliária, Lda announces the existence of a file in which 
the data provided by the client is stored for the purpo-
ses expressed in the previous point, fulfilling the legal 
obligations that are required to the same, according to 
established in the legislation Protection of personal data. 

Duration of data ownership
Porta da Frente | Christie’s Sociedade de Mediação Imo-
biliária, Lda, retains the personal data for a period of three 
years after its acquisition. All data will be protected and 
preserved, respecting the client-company relationship. More 
information at www.portadafrente.com

Disclaimer: The information contained in this magazine is for guidance 
only and may change without further notice for technical, commercial 
and legal reasons.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS COM CARÁCTER PESSOAL
PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

LEGAL

ANOS



AN EXCEPTIONAL, SHINY BLACK POROSUS CROCODILE DIAMOND  

MINI KELLY 20 WITH 18K GOLD AND DIAMOND HARDWARE

Hermès, 1992

CONTACT

Rachel Koffsky Lucile Andreani

rkoffsky@christies.com landreani@christies.com

+44 (0) 7717 272 430 +33 (0) 1 40 76 72 49
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