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Essential Property

Infinite luxury
The Torre Infinity is the latest project from Vanguard Properties
A Torre Infinity é o mais recente projeto da Vanguard Properties
TExT CÁTIA MATOS
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nique and never seen in Portugal." It
is in this term that the Managing
Director of Vanguard Properties, José
Cardoso Botelho defines Torre Infinity
(Infinity Tower).
With an investment of over €80 million,
the new residential project marketed and sold
by JLL and Porta da Frente/Christie’s will,
according to the real estate developer, be one
of the most striking buildings in Lisbon.
Located in Campolide, Infinity has 26
floors above street level covering a total
construction area of 50,000m2. There will
be 196 apartments in all, with typologies
from T0 (studio) to T6 duplex (six-bedrooms)

some with garden patios and double twostorey height.
With sweeping views over Lisbon’s
Monsanto Park, the River Tagus and the city,
the building was designed by architects
Saraiva + Associados, presenting a concentric
design comprising three “wings” linked to a
central hub where each wing will have its
own typological designation and organisation:
“River”, “Nature” and “City”. With modern
and elegant lines, the tower will have a fluid
and organic appearance.
The development will also feature a number of amenities: an outdoor pool on the top
floor, an indoor pool for adults and another
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nico e nunca visto em Portugal." É desta
forma que o diretor-geral da Vanguard
Properties, José Cardoso Botelho, deﬁne a Torre
Inﬁnity. Com um investimento de mais de 80
milhões de euros, o novo projeto residencial,
comercializado pela JLL e pela Porta da Frente/
Christie's, será, de acordo com a promotora imobiliária, um dos edifícios mais marcantes da cidade
de Lisboa. Situada em Campolide, a Inﬁnity contará com 26 pisos acima do solo, abrangendo um
total de 50 mil metros quadrados de área de
construção. Ao todo serão 195 apartamentos,
com tipologias de T0 a T6 duplex (alguns deles
disporão de terraços ajardinados com duplo pédireito) e 352 lugares de estacionamento.
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É de realçar igualmente o conjunto de amenities: uma piscina exterior no último piso, uma
piscina interior para adultos e outra para crianças,
duas salas de festas, um ginásio, kids club, Spa, sala
de reuniões e pátio interior com amplas áreas
ajardinadas complementadas por um campo de
Padel. A isso junta-se o concierge, disponível
online 24h/dia, e a ligação direta pedonal e por
ciclovia ao Parque Florestal de Monsanto. "A Torre
vai oferecer uma qualidade de espaços e um
conjunto de serviços únicos e de excelência aos
seus residentes", conclui José Cardoso Botelho. 쐽

for kids, two party rooms, a gym, kids’ club,
Spa, meeting room and indoor patio with
spacious garden areas and a Padel court.
To these are added a 24/7 on-line
concierge service and direct path and cycle
way to Monsanto Park. “The Torre will offer
top quality spaces and a number of unique
services of excellence to its residents”, concludes José Cardoso Botelho. 쐽

Com amplas vistas sobre Monsanto, o rio
tejo e a cidade, o edifício conta com projeto de
arquitetura do atelier Saraiva + Associados, apresentando uma implantação concêntrica composta por três "asas" ligadas a um núcleo central,
onde cada braço terá uma designação e organização tipológica própria: "River", "Nature" e "City".
De linhas modernas e elegantes, a torre exibirá
uma imagem ﬂuida e orgânica.
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