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7
pisos destinados  
a habitação, dos quais  
uma cave semienterrada,  
um r/c sobrelevado  
e mais cinco andares

1,5
milhões de euros  
até aos €3 milhões  
é o intervalo de  
preços previsto  
para as tipologias, que 
deverão ir de T3 a T5

3
mil metros quadrados  
é a área bruta do edifício  
que vai ser reabilitado

Vanguard 
reforça na 
reabilitação
Milionário francês Claude Berda 
investe €15 milhões em  
habitação de luxo em Lisboa

Helder C. Martins

Um edifício da viragem para 
o século XX na Rua Tomás Ri-
beiro é o mais recente projeto 
de reabilitação da Vanguard 
Properties, a empresa do mi-
lionário francês Claude Berda, 
considerado um dos maiores 
investidores em Portugal. É 
também o segundo empreen-
dimento da empresa na mesma 
artéria da capital.

“É um projeto de reabilita-
ção de luxo de um edifício de 
finais do século XIX, início do 
século XX, onde a Vanguard 
investiu cerca de €15 milhões”, 
adianta ao Expresso José Car-
doso Botelho, o diretor-geral 
da empresa.

Os trabalhos de constru-
ção só deverão começar no 
próximo ano. Antes terá que 
ser concluí do todo o trabalho 
necessário de levantamento 
das estruturas e fundações do 
prédio, cuja situação é muito 
debilitada.

“Pretende-se tirar partido do 
pé-direito alto e de uma empe-
na generosa para este projeto, 
com áreas grandes”, explica 
o diretor-geral da Vanguard. 
Destinado ao mercado nacio-
nal e internacional, Cardoso 
Botelho considera que o Tomás 
Ribeiro 89 “está vocacionado 
para uma clientela sobretudo 
de origem belga, francesa ou 
suíça, que, entre os clientes es-
trangeiros, é a que mais aprecia 
este tipo de arquitetura”.

Preços até €3 milhões

Sem que ainda estejam defini-
das completamente, o projeto 
que tem uma área bruta de 3 mil 
metros quadrados deverá con-
tar com tipologias que vão do T3 
ao T5. Cardoso Botelho adianta 
que os preços estarão entre os 
€9 mil e os €10 mil por metro 
quadrado, para habitações com 
áreas entre 150 e 300 metros 
quadrados. O que significa que 
os futuros apartamentos serão 
colocados no mercado entre os 

€1,5 milhões e os €3 milhões. 
Quanto à volumetria, o edifício 
é composto por uma cave semi-
enterrada, um r/c sobrelevado 
e mais cinco pisos. No último, 
existe um terraço no tardoz (fa-
chada traseira).

“O projeto foi entregue ao 
gabinete de arquitetura ARX, 
o mesmo que desenhou o Cas-
tilho 23, um dos edifícios mais 
caros de Lisboa”, adiantou. O 
novo projeto fica perto de outro 
empreendimento da Vanguard, 
um edifício completamente di-
ferente, de arquitetura moder-
na, desenhado pela Saraiva e 
Associados. “Com este novo 
projeto a Vanguard fica com 
dois produtos de reabilitação 
complementares, mas diferen-
ciados”, acrescenta.

Jardim como motor

O novo projeto da Vanguard 
implica um trabalho de reabi-
litação e de reconstrução pro-
funda devido ao estado em que 
se encontra. O objetivo é pre-
servar tudo o que seja possível. 
Nuno Mateus, que com o irmão 
José é o responsável pelo ARX, 
admite que parte do edifício 
tenha que ser demolida.

A questão das fundações e 
estruturas foi entregue à A2P. 
“Vamos manter a fachada fron-
tal. O edifício faz parte de um 
conjunto de três que estão iden-
tificados como sendo de inte-
resse municipal”, afirma. Des-
taca as qualidades do prédio, 
com pé-direito muito alto por-
que a arquitetura dessa altura 
tinha “um desenho apalaçado 
da fachada, mas uma compar-
timentação muito reduzida”. É 
um edifício estreito, mas muito 
profundo. “Tem cerca de 90 
metros de profundidade, o que 

é extraordinário no centro da 
cidade”, afirma. Para Nuno 
Mateus, a dimensão do saguão 
permitirá criar um jardim com 
algum desafogo e cuja localiza-
ção está virada a sul. “O que nos 
permitirá virar as habitações 
para esse jardim no meio da 
cidade. O jardim será o motor 
do projeto”, afirma. No interior 

do prédio existirão elementos 
de artes decorativas aplicadas, 
com estuques, baixos-relevos, 
entre outros. “Pretendemos ex-
plorar o espírito que o edifício 
tinha, numa simbiose entre o 
património histórico que con-
seguirmos preservar e o mesmo 
espírito de arquitetura moder-
na”, sintetiza Nuno Mateus.

O Tomás Ribeiro 89 é o se-
gundo projeto de reabilitação 
de um edifício antigo efetua-
do pela Vanguard, depois do 
Lapa One, que será a casa mais 
cara de Lisboa. O Castilho 23 
e A’Tower, nas Amoreiras, fo-
ram também reabilitação, mas 
de prédios recentes.
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Este edifício é o segundo empreendimento  
da empresa na Rua Tomás Ribeiro, em Lisboa FOTO D.R.


