




HISTORIA AO VIRAR DA ESQUINA…
HISTORY JUST AROUND THE CORNER…

LISBOA

Lisboa é a cidade portuguesa mais cosmopolita, com meio milhão 

de habitantes, mas que consegue preservar o seu traçado histórico 

e cultural que veio a ser transmitido ao longo dos séculos. Com o 

seu emblemático castelo datado do século X na zona da Mouraria, a 

extensa Avenida da Liberdade que faz lembrar Champs de Elysees ou 

até a famosa Praça do Comércio à beira do Rio Tejo faz com que Lisboa 

seja uma das capitais Europeias mais requisitadas por turistas do 

mundo inteiro. 

Lisbon being the most cosmopolitan city in Portugal, housing half 

a million people, has been able to maintain its historic and cultural 

trait that has been passed on along the various centuries. With its 

emblematic castle dating back to the 10th century, to the marvellous 

Avenida da Liberdade that is nothing short of the famous “Champs 

de Elysees” or even the famous Praça do Comércio on the shores of 

the Tagus River makes Lisbon one of the most sought-out European 

capitals from tourists around the world. 



CHARME E ELEGÂNCIA
CHARM AND ELEGANCE

BELÉM

Sabe-se que nos finais do século XIX e princípios do século XX tiveram 

o seu apogeu as praias de Pedrouços, da Torre de Belém e da Cruz 

da Pedra, na zona ribeirinha do Tejo. O areal do limite sul do sítio de 

Pedrouços era o seu grande motivo de fama na 2ª metade do século 

XIX, já que depois de Belém era a praia dos arrabaldes de Lisboa 

mais procurada pela aristocracia, pela alta burguesia e até pela 

intelectualidade da época. Fora do frenesim que uma capital como 

Lisboa, está a zona residencial, histórica, e dominada pela classe alta 

Portuguesa, Belém. É aqui que as embaixadas mundiais têm as suas 

ilustres residências dos embaixadores, escolhidas pela sua zona calma 

e próxima da capital. Para além das embaixadas, existem também 

notáveis moradias que acolhem a classe alta portuguesa de Lisboa, 

aquela que procura viver numa luxuosa moradia sem perder distância 

para a capital Portuguesa. 

It was during the end of the 19th century and beginning of the 20th 

century that the beaches of Pedrouços, from Torre de Belém and Cruz 

da Pedra and the area of Ribeirinha do Tejo, had their heydays. The 

sand area from the south limit of Pedrouços was the biggest motive 

for its fame in the second half of the 19th century and very sought out 

by the Lisbon’s aristocracy. A residential and historic area dominated 

by the Portuguese upper class it is here that the embassies of the 

world have decided to establish their ambassador’s house, mainly 

due to its peacefulness and proximity to the capital. In addition to its 

embassies, Belém has notable villas that house the Portuguese upper 

class, those who want to live in a luxurious villa without being too far 

away from Lisbon.





MAPAS
MAPS

12 min
to Cais do Sodré
7km

5 min
to Rio Tejo
1km

13 min
to Av. da Liberdade
10km



SIMPLES E ELEGANTE
SIMPLE YET ELEGANT

Localizado na Rua de Pedrouços 65, a 5 minutos a pé da famosa Torre 

de Belém e com vista para o Rio Tejo, este projeto está inserido numa 

das zonas mais requisitadas de Lisboa, Restelo, Belém. Desde o charme 

que a zona diariamente transmite através das suas ruas únicas, ao 

traçado histórico arquitetónico de cada moradia ou até à vivência ím-

par de quem vive nesta zona, faz com que Belém 65 sejam um projeto 

único na zona de Lisboa.

Located in Rua de Pedrouços 65, 5 minutes walking to Torre de Belem 

and with unique views over the Tagus River, this project is situated in 

one of the most sought out districts of Lisbon, Belém. From the charm 

that each street transmits, to the historical architectural trace of each 

house, or even to the liveliness from those that inhabit the area make 

Rua de Pedrouços and Belem 65 a unique project in Lisbon. 

FACHADA
FACADE



SALA DE ESTAR
LIVING ROOM



QUARTO
BEDROOM



CASA JARDIM DE SUL
GARDEN HOUSE FROM SOUTH



FLOOR 0
A: 75.64 m2

PLANTAS
PLANS



PLANTAS
PLANS

FLOOR 1
A: 86.44 m2

FLOOR 2
A: 86.44 m2



PLANTAS
PLANS

FLOOR 3
A: 74.40 m2



QUADRO DE MATERIAIS PROPOSTA

1. Reboco pintado de branco
2. Lanternim

3. Vão em alumínio branco
4. Guarda metálica lacada a branco

5. Betão aparente

PLANTAS
PLANS



MAPA DE ACABMENTOS
FINISHINGS

WC’s

OUTROS

Paredes 

Louças sanitárias 

Torneiras

Azulejos

Roca

OFA

Armários

Comunicações TV, telefone, internet

MDF

Sim

Closets

Communications TV, telephone, internet

Sala, Cozinha e Quartos

WC´s

Pavimento Flutante

RMC/Azulejo

PAVIMENTOS

COZINHA

Bancada da Cozinha

Lava loiça

Eletrodomésticos

Máquina de lavar a loiça

Máquina de lavar e secar a roupa

Frigorifico

Fogão 

Forno

Microondas

Exaustor

Termoacumulador

Staron cor branca

Staron cor branca

Candy, CS 1071DE/1

Candy CDI 1L 38/T

Candy, CKBBS 100/1

Candy, CH 64 CCB

Candy, FCP 602 X/E

Candy, MIC 201 EX

Teka GFG 2 - Inox

Duo Flek, 100L

Living room, Kitchen and Bedrooms

WC’s

Wood

RMC/Tiles

FLOORS

KITCHEN

WC’s

OTHERS

Kitchen bench

Dishwasher stainless

Electrical appliances

Clothes washing and drying machine

Dish washing machine

Fridge

Stove

Oven

Microwave

Extractor

Termocumulator

White Staron

White Staron

Candy, CS 1071DE/1

Candy CDI 1L 38/T

Candy, CKBBS 100/1

Candy, CH 64 CCB

Candy, FCP 602 X/E

Candy, MIC 201 EX

Teka GFG 2 - Inox

Duo Flek, 100L

Walls 

Bathroom fittings 

Taps

Tiles

Sanitana

OFA

MDF

Yes



As informações contidas neste mapa são indicativas e destinam-se a servir como guia do imóvel. 
O produto final pode variar da informação apresentada. Esta informação não constitui um con-
trato ou garantia. As informações devem ser utilizadas como referência para o tipo de acabamen-
tos e equipamentos. Aconselhamos os interessados a entrar em contato com os consultores de 
vendas para verificar a disponibilidade de qualquer apartamento em particular.

The information in this brochure is indicative and is intended to act as a guide only as to the 
finished  product. The finished product may vary from the information provided. This information 
does not constitute a contract, or warranty. The information provided can be subject to minor 
variations and are intended to be considered as references. Applicants are advised to contact the 
Sales Consultants to ascertain the availability of any particular property.



WWW.BWAGROUP.COM.PT

ÂNGULO 
PRODIGIOSO

PROMOTOR
PROMOTER

COMERCIALIZAÇÃO
SALES

CONTATO
CONTACT

Tlm: +351 939 107 981
Tel: +351 217 817 220

geral@bwagroup.com.pt

MORADA
ADRESS

Rua dos Lusíadas nº 9, 3º
1300-327 Lisboa

ARQUITETURA
ARCHITECT


