




URBAN FEEL  LISBON



VIDA DE BAIRRO 

COM ESPÍRITO URBANO 

NEIGHBOURHOOD LIFE  

WITH URBAN SPIRIT

A A’Tower encontra-se numa das localizações mais 

privilegiadas de Lisboa: o bairro das Amoreiras. 

Aqui, é possível aceder ao melhor que a cidade tem 

para oferecer, sem perder a tranquilidade única que 

caracteriza este bairro nobre. As vastas manchas 

verdes que rodeiam a A’Tower – o Parque Nacional 

A’Tower is in one of the most privileged locations 

in Lisbon: the Amoreiras neighbourhood. Here, 

it’s possible to access the best the city has to offer, 

without losing the tranquillity that characterizes 

this noble area. The vast green stains that surround 

A’Tower – Monsanto National Park to the west 

de Monsanto a poente e o Parque Eduardo VII 

a nascente – permitem apreciar o contacto 

com a natureza, sem perder de vista as linhas 

urbanas que definem Lisboa: a esquadria da Baixa, 

a luminosidade reflectida no Tejo e a sensação 

única de estar no topo da cidade.

and Edward VII Park to the east – permits one 

to appreciate contact with nature, without losing sight 

of the urban lines that define Lisbon: the squares 

of Baixa, the reflected luminosity of the Tagus, and 

the unique sensation of being on top of the city.



UM BAIRRO ONDE SABE BEM ESTAR 

E ONDE É TÃO FÁCIL CHEGAR

A PLEASANT, CONVENIENT AND VERY 

ACCESSIBLE NEIGHBOURHOOD

As escolas internacionais de renome 

como o Liceu Francês, bem como as lojas 

cuidadosamente preservadas nas artérias 

mais movimentadas do bairro, são 

complementadas pela oferta de luxo que 

se encontra a poucos metros, na Rua 

Castilho e na Avenida da Liberdade.

The renowned international schools such 

as the Lycée Français, as well as the carefully 

preserved stores in the busiest streets 

of the neighbourhood, are complemented 

by the luxury offer a few meters away 

on Rua Castilho and Avenida da Liberdade.

Estes apartamentos exclusivos nas Amoreiras permitem viver de forma 

única: o seu perfil trendy, urbano e sofisticado insere-se no cimo 

do skyline de Lisboa, conferindo um estatuto original a quem os habita.

These exclusive apartments in Amoreiras allow one to live particularly: 

their trendy, urban, and sophisticated profile is integrated into the top 

of Lisbon’s skyline, granting their residents a special status.



O shopping mais cosmopolita de Lisboa – o Amoreiras Shopping 

Center – fica do outro lado da rua da A’Tower e define como se vive 

no topo da colina: com as melhores marcas, a maior oferta de restaurantes 

e a elegância natural de quem sabe aproveitar a vida ao máximo.

Lisbon’s most cosmopolitan shopping mall – Amoreiras Shopping Center 

– is across the street from A’Tower and determines how to live on the top 

of this hill: with the best brands, the largest diversity of restaurants and 

the natural elegance of knowing how to enjoy life to the fullest.



A’TOWER  LISBON



A A’Tower é uma afirmação, uma torre 

de linhas modernas e dinâmicas que acentuam 

seu carácter urbano. Vibrante e desejável, com 

uma personalidade inspiradora, foi criada pelo 

gabinete de arquitetura Saraiva + Associados, 

num processo criativo onde a centralidade 

e a modernidade imperam. 

A’Tower is an affirmation, a building 

of modern and dynamic lines that emphasize 

its urban character. Vibrant and desirable, 

with an inspiring personality, it was created 

by prestigious architects Saraiva + Associados 

in a creative process where centrality and 

modernity rule.

UM NOVO ÍCONE 

NO SKYLINE DE LISBOA 

A NEW ICON 

IN LISBON’S SKYLINE



Num dos pontos para onde a cidade 

converge e de onde a cidade se estende, 

a acessibilidade e a conveniência são a chave 

para viver dias tranquilos, de realização 

pessoal. O design dos interiores, a nobreza 

dos materiais e a simplicidade luxuosa 

da A’Tower proporcionam uma forma original, 

segura e moderna de viver a cidade.

At one of the points where the city 

converges and from where it extends, 

accessibility and convenience are essential 

to living peaceful days of personal 

accomplishment. The interior design, the 

grandeur of the materials and the luxurious 

simplicity of A’Tower provide an original, safe 

and modern way to experience the city.



ACIMA DE UMA VIDA URBANA, 

AO RITMO DA CIDADE

ABOVE URBAN LIFE, 

TO THE BEAT OF THE CITY

De grande impacto visual, as varandas desafogadas 

dão destaque à vista abrangente da cidade. 

Os interiores, inovadores nos materiais e discretos 

na sua simplicidade, adaptam-se à personalidade 

de quem escolhe este espaço para viver.

The wide and comfortable balconies feature 

an extensive view of the city. The interiors, innovative 

in its materials and discreet in its simplicity, adapts 

to the personality of anyone who chooses to live 

in this space.





Apenas 34 apartamentos, distribuídos por 

15 pisos, asseguram o individualismo 

e a exclusividade de quem escolhe a A’Tower 

para a sua casa em Lisboa. Com oferta 

de várias tipologias – de T1 a T5 – esta 

será sempre uma morada cosmopolita, 

procurada por profissionais determinados, 

famílias modernas e gostos sofisticados que 

se identificam com esta postura.

Only 34 apartments distributed throughout 

15 floors ensuring the uniqueness and 

exclusivity of whoever chooses to live 

in Lisbon. With an offer of various typologies 

– from 1 to 5-bedroom units – A’Tower will 

always be a cosmopolitan residence sought 

by determined professionals, modern families 

and sophisticated people that identify with 

this attitude.

APARTAMENTOS 
APARTMENTS

PISOS 
FLOORS

34
15



AQUI ABRANDAR O RITMO URBANO 

É SIMPLES

EASING THE URBAN PACE 

IS SIMPLE HERE

Uma das características marcantes da A’Tower 

é a sua capacidade de criar dinâmicas distintas entre 

as áreas comuns e privadas. Enquanto as zonas 

comuns privilegiam os contrastes que evidenciam 

a natureza da vivência citadina, pela justaposição 

de cores sofisticadas e materiais orgânicos, as áreas 

privadas são sublimadas pela tranquilidade dos tons 

claros e das madeiras. 

One of the remarkable characteristics of A’Tower 

is its capacity to create distinct dynamics between 

common and private areas. While the common areas 

privilege the contrasts that evidence that nature 

of city living by juxtaposing sophisticated colours and 

organic materials, the private zones are exalted by the 

tranquillity of light tones and wooden finishings.

A piscina e o ginásio destacam-se pela sobriedade 

e sofisticação dos ambientes, que podem ser 

usufruídos com absoluta tranquilidade. A zona 

de relaxamento permite deixar o espírito urbano 

lá fora e tirar o máximo partido dos dias – e das 

noites.

The pool and the gymnasium stand out for the sobriety 

and elegance of their environments, which may 

be enjoyed with absolute serenity. The relaxation zone 

allows one to leave the urban spirit outside and make 

the most of the days – and nights.



A informação desta brochura é meramente indicativa, poderá ser alterada de acordo com 
necessidades técnicas, comerciais ou legais. Não tem caráter contratual.

The information contained in this brochure is merely indicative and for technical reasons, business 
or legal matters, may be subject to changes or variations. It has no contractual obligations.

ARQUITETURA

ARCHITECTURE

PROMOÇÃO & GESTÃO

DEVELOPMENT & MANAGEMENT
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