QUINTA DO PAÇO LUMIAR - LUMIAR, LISBOA

MORADA ADDRESS
Rua do Passeio Alegre, 600-624 | 4169-002 Porto

DESCRIÇÃO PROGRAM

CONTACTOS CONTACTS
tel.: +351 226 190 531
email: geral@rarimobiliaria.pt
website: www.rar.com

colégio Manuel Bernardes e Real Colégio de Portugal, assim

CAPITAL SOCIAL SHARE CAPITAL:
35 000 000€

O empreendimento é composto por dezassete moradias em

VOLUME DE NEGÓCIOS (2016): BUSINESS VOLUME (2016):
4 270 511€

A Quinta do Paço Lumiar fica lado a lado com os emblemáticos
como de vários pontos de interesse cultural, histórico e social,
como o Museu do Traje e da Dança, e a Quinta das Conchas e
dos Lilases, considerada a 3ª maior mancha verde de Lisboa.
banda, onze T3+1, uma T3 e cinco T4+1, e uma sala de condomínio.
Todas as moradias têm piscina privativa na sua área ajardinada. São casas pátio, sendo o pátio central a ligação da
zona privada à zona exterior.

PRESIDENTE CHAIRMAN:
José António Teixeira

O projeto de arquitetura tem a assinatura de Eduardo Souto

ADMINISTRADORES MEMBERS OF THE BOARD:
João Alberto Pereira, Paula Cristina Fernandes

Quinta do Paço Lumiar is tiled with the iconic building of Colé-

ACCIONISTAS DE REFERÊNCIA REFERENCE SHAREHOLDERS:
João Nuno Macedo Silva

as several interesting cultural, historic and social locations,

EMPRESAS DO GRUPO GROUP COMPANIES:
Colep, Vitacress, Acembex, RAR Açúcar

de Moura, vencedor do prémio Pritzker em 2011.

gio Manuel Bernardes and Real Colégio de Portugal, as well
such as Museu Nacional do Traje and Quinta das Conchas
e dos Lilases, considered Lisbon’s 3rd main green area.
The project consist of seventeen townhouses, twelve with
three bedrooms and five with four bedrooms, and a con-

BREVE HISTORIAL HISTORY

dominium room.

A RAR Imobiliária, empresa do Grupo RAR, dedica-se à promoção imobiliária de empreendimentos

All the townhouses have a private pool in the garden and a

residenciais destinados ao segmento alto do mercado nacional.

central patio that connects private area to the exterior.

RAR Imobiliária, a RAR Group company, develops and markets residential projects for the
high end of the market.

The architectural project has the signature of Eduardo Souto
de Moura, Pritzker Prize winner in 2011.
FASE PHASE: Em construção Work in progress
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