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localizado na Rua Rodrigo da Fonseca 11, que irá integrar 15

ANO DE FUNDAÇÃO YEAR OF FOUNDATION: 2012

O namming “The Nest” surge pela composição do empreen-

VOLUME DE NEGÓCIOS (2017): BUSINESS VOLUME (2017): 60M €

O The Nest é um condomínio residencial privado de luxo,
unidades no total de tipologias T1 a T3 duplex, distribuídas
entre 13 apartamentos de luxo e duas Penthouses verdadeiramente únicas, em Lisboa.
dimento, com dois blocos voltados para si, o city e o garden,
e um conjunto de jardins ao centro com piscina privativa no

ADMINISTRADORES MEMBERS OF THE BOARD:
Paulo Loureiro
Jean-François Buret

interior, dando ao condomínio uma elevada sensação de

ACCIONISTAS DE REFERÊNCIA REFERENCE SHAREHOLDERS: Universtone

todo o conjunto que se desenha para além dessa barreira.

EMPRESAS DO GRUPO GROUP COMPANIES: LOUVRE Capital

de privacidade e discrição, face ao “mundo fora do ninho”, as

BREVE HISTORIAL HISTORY
A LOUVRE Properties é um promotor e investidor imobiliário que se foca na
aquisição, desenvolvimento e gestão de empreendimentos residenciais e
comerciais únicos em Portugal, em especial na área da reabilitação urbana. A
LOUVRE Properties visa promover projectos imobiliários com características

tranquilidade e, acima de tudo, muita discrição, uma vez
que a fachada principal do bloco city não permite vislumbrar
Se o condomínio The Nest já revela, per si, um elevado grau
Penthouses são o ex-libris deste posicionamento.
Promovido pela LOUVRE Properties, resulta da reabilitação
de um antigo edifício de escritórios e beneficia, por isso
mesmo, de uma localização prime, no triângulo dourado do
CBD, a poucos passos da Av. da Liberdade e do Príncipe Real.

únicas e de elevada qualidade, potenciando aos seus clientes as melhores

The Nest is a private luxury residential condominium located

soluções residenciais e de trabalho.

on Rua Rodrigo da Fonseca 11, which will integrate 15 residen-

LOUVRE Properties is a Lisbon-based real estate investment and development firm
focused on the acquisition, development and management of unique residential
and commercial properties in Portugal, particularly in the area of urban renewal.
LOUVRE Properties targets real estate projects with unique features and high
quality, offering its clients the very best in living and working lifestyles.
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tial units in total, from T1 to T3 duplex, distributed among 13
luxury apartments and two truly unique Penthouses in Lisbon.
FASE PHASE: Em construção Work in progress

