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Vanguard Properties, currently the
largest investor in luxury real estate in

Portugal, has just launched two new features
with the aim of reinforcing its uniqueness
and corporate heritage. Vanguard Eau de
 Parfum Pour Ambiances Exclusives and
 Vanguard Unique Melody are the latest
 creations by the Portuguese real estate deve -
loper and will serve as a kind of multisensory
identity of the brand in all its spaces.
Vanguard Eau de Parfum Pour Ambian -

ces Exclusives is the result of a collaboration
with perfume composer Lourenço Lucena,
who describes this fragrance as an “urban,
magnetic and sophisticated composition with
citrus notes of lemon, orange and bergamot,
the joyful basil of a Lisbon that wants to
 remain genuine and authentic, together with
the figs of the vegetable gardens of this
unique city (...) Other aromas and other
places reveal themselves, like wild flowers,
pine, woody notes and aromatic herbs such
as rosemary, in an evocation of Comporta. To
these we added aquatic notes harmonised
with white flowers, with special emphasis on
the peony, evoking the Algarve”.
As for Vanguard Unique Melody, an iden-

tity of sound developed by The Sensorialists,
in partnership with Blug, it is characterised
by its harmony, sophistication and modernity,
articulated with the authenticity of sounds
that create a unique melody. �

AVanguard Properties, aquele que é atual-
mente o maior investidor em imobiliário

de luxo em Portugal, acaba de lançar duas novi-
dades com o objetivo de reforçar a sua unicidade
e o seu património corporativo. O Vanguard
Eau de Parfum Pour Ambiances Exclusives e a
Vanguard Unique Melody são as mais recentes
 criações da promotora imobiliária portuguesa e
servirão como uma espécie de identidade multi-
ssensorial da marca em todos os seus espaços. 

O Vanguard Eau de Parfum Pour Ambiances
Exclusives resulta da colaboração com o compo -
sitor de perfumes Lourenço Lucena, que descreve
esta fragrância como uma "composição urbana,
magnética e sofisticada onde se destacam notas
cítricas de limão, laranja e bergamota, o manjerico
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alegre de uma Lisboa que se procura manter
genuína e autêntica, em conjunto com o figo das
hortas e pequenos jardins desta cidade tão única
(...) Revelam-se outros aromas e outros lugares,
como as flores campestres, o pinheiro, notas
amadeiradas e ervas aromáticas, como alecrim e
rosmaninho, numa evocação à Comporta. A que
se juntam notas aquáticas harmonizadas com
 flores brancas, com especial destaque para a
 peónia, a evocar o Algarve".

Quanto à Vanguard Unique Melody, identi-
dade auditiva desenvolvida pelos The Senso -
rialists, em parceria com a Blug, caracteriza-se pela
sua harmonia, sofisticação e contemporaneidade,
articuladas com a autenticidade dos sons que
criam uma melodia única. �

Unique identity


