
A jóia da coroa na Estrela





A HISTÓRIA
O projeto do Quarteirão Inglês é o ambicioso 

renascer de um espaço único, rodeado de 

verde, na mais nobre localização da cidade.

Séculos de testemunho cultural da história 

britânica em Lisboa, acompanham a identidade 

arquitetónica deste elegante condomínio  

de residências clássicas.  

Os terrenos, doados pela Coroa Portuguesa no 

Sec.XVII à Coroa Britânica, para o benefício das 

comunidades estrangeiras residentes na capital, 

foram utilizados pelos mais distintos visitantes  

à cidade. 

Agora, cada uma das magníficas 17 residências 

será desenhada com esmero e cuidado,  

num estilo elegante e intemporal para uma  

vida urbana de qualidade.   

A jóia da coroa na Estrela



Com uma localização invejável, o Quarteirão Inglês 

proporciona o cenário ideal para uma vida na cidade. 

O Jardim da Estrela, os restaurantes, o comércio 

de Campo de Ourique e a facilidade de chegar a 

pé às Amoreiras, Avenida da Liberdade e ao metro 

são incomparáveis com qualquer outra localização. 

A piscina, os jardins e varandas privados permitem 

também um recolhimento total. 

A premiada equipe de arquitetos, paisagistas,  

artesãos e engenheiros levaram a exigência ao limite 

para restaurar os edifícios do Quarteirão Inglês. 

O grupo Jorge de Mello, com mais de 150 anos  

de tradição empresarial, é o investidor e promotor 

deste projeto.
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Situado na fronteira entre a Estrela e Campo  

de Ourique, dois dos mais carismáticos bairros 

da cidade, tendo à disposição o melhor que  

a cidade tem para oferecer. 

Uma vida de bairro única na cidade,  

com a sua extensa e variada oferta pedonal,  

de serviços e comércio, opções gastronómicas 

de alta qualidade e a proximidade das melhores 

escolas. 

Tudo isto a pouco passos de um dos jardins 

mais emblemáticos de Lisboa, o Jardim da 

Estrela. Um contexto perfeito que ajuda  

a tornar este condomínio num lugar seguro  

e imperdível. 

Uma localização privilegiada, com grande 

potencial de investimento, onde a qualidade 

e a intemporalidade fazem naturalmente parte 

integrante do ambiente.
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AS RESIDÊNCIAS

APARTAMENTOS ABRAÇADOS PELA LUZ 
ÚNICA E EXCLUSIVA DE LISBOA.

No Quarteirão Inglês situam-se os mais desejados 

apartamentos de Lisboa.

Por detrás da sua emblemática fachada 

encontram-se apenas 17 residências singulares, 

com uma arquitetura clássica, mas dotada das 

mais modernas comodidades, incluindo varandas 

espaçosas e jardins virados a sul, abraçados pela 

luz única e exclusiva de Lisboa.

Tendo o Jardim da Estrela, a cúpula da Basílica  

e a imensidão do Tejo como pano de fundo,  

os apartamentos apresentam elevados padrões  

de qualidade e conforto, sendo rodeados  

de espaços verdes e piscina.

Um projeto de reabilitação de enorme complexidade, 

que reuniu os melhores profissionais de arquitetura, 

com interiores e paisagismo cuidados ao pormenor, 

e com o know how dos melhores engenheiros, 

de modo a valorizar merecidamente um local 

exclusivo.



A VIVÊNCIA

UMA VIVÊNCIA ÍMPAR E PRIVADA 
NO CENTRO DA CIDADE

O condomínio é constituído por 

apartamentos de 2, 3 e 4 quartos,  

com áreas entre os 90m2 e os 270m2, 

múltiplos estacionamentos e arrecadações 

individuais, garantindo assim uma vivência 

ímpar e privada no centro da cidade. 



PENSADO PARA 
SER PERFEITO

O apuro deste projeto estende-se 

a todas a divisões e não descura 

nenhum pormenor. Tetos altos, paredes 

trabalhadas, soalhos de madeira em 

herringbone, aquecimento central  

e ar condicionado, tudo foi pensado  

e desenhado, com bom gosto. 

Os espaços de refeição, totalmente 

equipados, com bancadas em pedra, 

fluem harmoniosamente criando um 

espaço de socialização perfeito.



Os quartos e salas, cuidadosamente 

desenhados com janelas e varandas 

viradas a sul, deixam entrar a luz de 

Lisboa e permitem desfrutar de uma 

deslumbrante vista sobre o Tejo. 

ACORDE
ABRAÇADO
AO TEJO



PRIVACIDADE 
NO MEIO 
DA CIDADE

Um projeto de arquitetura paisagista 

criado para conferir um espírito de 

calma e bem-estar. Jardim e piscina 

onde poderá aproveitar momentos 

de tranquilidade.



ACABAMENTOS

RESIDÊNCIAS

>  Aquecimento Central 

>  Ar-condicionado

>  Soalho em Carvalho português espinhado 
“Herringbone” 

>  Paredes estucadas, pintadas e trabalhadas 
com lambrins 

>  Cozinhas Bosch totalmente equipadas  
com tampos em Silestone

>  Portas Blindadas

>  Caixilharias “Minimal” de baixo perfil  
e vidro duplo

>  W.C. desenhados individualmente

ZONAS COMUNS

>  Três entradas independentes

>  Três elevadores

>  Sistema de Segurança

>  Sistema anti-fogos

>  Estacionamentos para deficientes 

ZONAS EXTERIORES 

>  Piscina com zona de estar ajardinada



Tipologia Piso Área Bruta Privativa (m²) Varandas Cobertas (m²) Jardins (m²) Estacionamento

Casa Jardim 1 T4+1 Duplex 0 e -1 237 21 155 3

Casa Jardim 2 T4+1 Duplex 0 e -1 172 34 20 3

Casa Jardim 3 T4+1 Duplex 0 e -1 170 34 14 3

Casa Jardim 4 T4+1 Duplex 0 e -1 189 34 4 3

Casa Jardim Invertida T4+1 Duplex 0 e -1 158 49 - 2

Casa Rua Estrela 1 T3 0 154 6 - 3

Casa Varanda 1 T2 1 124 10 - 2

Casa Varanda 2 T2 1 98 17 - 2

Casa Varanda 3 T2 1 98 17 - 2

Casa Varanda 4 T2 1 98 17 - 2

Casa Varanda 5 T2 1 93 22 - 2

Casa Rua Estrela 2 T3 1 139 9 - 2

Penthouse 1 T3 duplex 2 e 3 162 23 - 3

Penthouse 2 T3 duplex 2 e 3 135 23 - 4

Penthouse 3 T3 duplex 3 e 3 135 23 - 3

Penthouse 4 T4 duplex 2 e 3 269 51 - 3

Casa Rua Estrela 3 T3 duplex 2 e 3 152 14 - 2

ÁREAS E TIPOLOGIAS
APARTAMENTOS



Rua Saraiva de Carvalho 47
Lisboa

MAIS INFORMAÇÕES

Tel (+351) 214 121 006
Telm (+351) 963 389 749 / 939 073 484


