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Investimento

AVanguard Properties vai inves-
tir 25 milhões de euros na

construção dos 'Terraços do
Monte', um edifício de cinco pisos
situado na zona da Graça, em Lis-
boa. O projecto, que terá cerca de
6.000m2 de área total de constru-
ção, começará a ser desenvolvido
no primeiro trimestre de 2021 e
tem conclusão prevista para 2023.
O edifício, com assinatura do ga-
binete ARX Portugal Arquitetos,
contará com 24 apartamentos,
com tipologias que variam entre o
T1 e o T4. O projecto apresentará
uma arquitectura contemporânea
e todos os apartamentos terão

grandes varandas e vidraças que
permitirão usufruir das vistas úni-
cas sobre Lisboa, a partir da Co-

lina de Santo André onde se situa.
Este é o primeiro projecto desen-
volvido pela Vanguard Properties

no centro histórico da cidade de
Lisboa razão para o promotor
imobiliário fazer deste um edifí-

Vanguard Properties vai investir 25 milhões de euros no projecto que deverá a ser construído no
primeiro trimestre de 2021 e tem conclusão prevista para 2023.

Terraços do Monte
na Graça avançam com
investimento de 25 M€

Construir
www.construir.pt

Este é o primeiro projecto desenvolvido pela Vanguard
Properties no centro histórico da cidade de Lisboa
razão para o promotor imobiliário fazer deste um
edifício de destaque. “O nosso objectivo é o de criar o
primeiro edifício super-premium na zona histórica de
Lisboa onde todos os apartamentos terão as mais
deslumbrantes vistas de Lisboa, tirando partido da sua
extraordinária localização”, José Cardoso Botelho,
managing director da Vanguard Properties.
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cio de destaque.
“O nosso objectivo é o de criar o
primeiro edifício super-premium
na zona histórica de Lisboa onde
todos os apartamentos terão as
mais deslumbrantes vistas de Lis-
boa, tirando partido da sua ex-
traordinária localização.

Acreditamos que este edifício tem
tudo para se tornar numa referên-
cia em Lisboa”, sublinha José Car-
doso Botelho, managing director
da Vanguard Properties.
Nesse sentido, o 'Terraços do
Monte' será dotado de um con-
junto de amenities de luxo, entre

as quais se destaca piscina, giná-
sio, health club e serviço de con-
ciérge 24/24 horas.
Contará ainda com uma obra de
arte criada especialmente para o
edifício por um artista português
de renome.
A Vanguard Properties tem na

inovação e elevados padrões
de qualidade a sua assinatura,
a promotora actua fundamental-
mente nos segmentos resi-
dencial e de turismo, preconi-
zando uma filosofia integrada de
lifestyle, em que todos os detalhes
contam. �
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