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CONTACTOS CONTACTS
tel.: +351 214 348 925
email: geral@pujolinvest.pt
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DESCRIÇÃO PROGRAM
REFERÊNCIA DE PRESTÍGIO NA BAIXA POMBALINA
O Edifício ÁUREA 72, com três alçados Rua do Ouro, Rua
da Conceição e Ruas dos Sapateiros, fica localizado num
prestigiado quarteirão da Baixa Pombalina, no eixo que une
o Chiado ao Castelo. Reabilitação de excelência, projetada

PRESIDENTE CHAIRMAN:
José Pujol

por Frederico Valsassina e João Appleton, recupera o charme

ADMINISTRADORES MEMBERS OF THE BOARD:
José Pujol
Felipa Pujol

Este edifício é composto por uma loja com 420 m2 e 26

SÓCIO PARTNER:
Carlos Patrício

REFERENCE OF EXCELLENCE IN THE HISTORIC CENTER

BREVE HISTORIAL HISTORY

original deste edifício com mais de 250 anos.
apartamentos, decorados num ambiente exclusivo que
conjuga o tradicional e o contemporâneo.

OF LISBON
The building ÁUREA72, with three façades Aurea Street, Con-

Fundada em 1964, a Pujolinvest é uma empresa com mais de 50 anos de

ceição Street and Sapateiros Street located in a prestigious

experiência com atividade na gestão de ativos, reabilitação urbana e arren-

neighborhood in the Lisbon Historic Center, in the axis between

damento de imóveis.

Chiado and Castelo. Rebuilding of excellence, designed by

Established in 1964, Pujolinvest is a company with 50 years of experience, in the
area of asset management, urban rehabilitation and rental property.

Frederico Valsassina and João Appleton, that retains the original charm of the building with more than 250 years.
This project has one commercial space with 420 sqm and
26 apartments fully equiped and fully furnished in a style
that combines traditional and contemporary
FASE PHASE: Concluído Completed
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IMÓVEIS DE RENDIMENTO ASSET MANAGEMENT

DESCRIÇÃO PROGRAM

DESCRIÇÃO PROGRAM

EM ALFAMA COM VISTA

EDIFÍCIO PUJOL

No centro do casco medieval de Lisboa, ALFAMA 83, é
um dos maiores edifícios deste bairro histórico com vista

CONSIGLIERI PARK
SALDANHA 9

para o rio Tejo. A reabilitação deste edifício irá preservar

A Pujolinvest faz a gestão de imóveis próprios, num total 25.300

todos os seus elementos históricos, nomeadamente 16 000

m2, os quais são ocupados por um total de 100 arrendatários,

azulejos, do século XVIII. Neste projeto serão construídos

nomeadamente, Banco Santander, Eurosport, Quebramar.

15 apartamentos, de várias tipologias, e grande parte deles
com vista de rio.
ALFAMA WITH RIVER VIEW

Pujolinvest manages its own properties in a total of 25.300
sqm, which are occupied by 100 tenants, namely Santander
Bank, Eurosport, Quebramar.

In the center of Lisbon’s Medieval quarter, ALFAMA 83, is
one of the largest buildings in this historic quarter with River
view. This rebuilding will preserve all of its historical elements,
namely 16 000 tiles, from the XVIII century. In this project will
be built 15 apartments, of various types, and most of them
with river view.
FASE PHASE: Em projeto In project
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