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Uma freguesia dentro de Lisboa 

dividida entre a 

tradição e a 

renovação.

A parish within Lisbon divided 

between the

tradition and 

renewal.
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Na freguesia da Ajuda, entre a praia 

de Belém e a Serra de Monsanto, 

encontram-se os

In the parish of Ajuda, between the 

beach of Belém and Monsanto mountain,

meet the

Cruzeiro Apartments.



RUA DO CRUZEIRO Nº8
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Instituto Superior de Agronomia             900 m

Faculdade de Arquitetura da U. de Lisboa           1200 m

Faculdade de Medicina Veterinária            1300 m

Palácio Nacional da Ajuda            1200 m

Centro Cultural de Belém              2500 m

Mosteiro dos Jerónimos             2500 m 

Torre de Belém           3300 m

Universidade Lusíada – Oficinas de Design          850 m 

Hospital Egas Moniz            1300 m 
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VENDIDO/SOLD

VENDIDO/SOLD

VENDIDO/SOLD

VENDIDO/SOLD

VENDIDO/SOLD

VENDIDO/SOLD
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Piso 3 – piso inferior

Third floor- lower level

ÁREA BRUTA INTERIOR .INDOOR GROSS AREA

ÁREA BRUTA EXTERIOR . OUTDOOR GROSS AREA

²
²

The areas here contained are approximate, indicative and have no contractual nature.                      As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem carácter contratual.
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Piso 3 – piso superior

Third floor- upper level

The areas here contained are approximate, indicative and have no contractual nature.                      As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem carácter contratual.



Piso 3 – piso inferior

Third floor- lower level
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ÁREA BRUTA EXTERIOR . OUTDOOR GROSS AREA

²
²
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Piso 3 – piso superior

Third floor- upper level

The areas here contained are approximate, indicative and have no contractual nature.                      As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem carácter contratual.



8 apartamentos num edifício totalmente reabilitado, juntando o traço clássico
que o define a uma arquitectura moderna, garantindo-lhe assim nova
dignidade e presença.
Numa época em que os espaços exteriores são preciosos, 4 dos apartamentos
dispõem de terraço privativo, para que se aproveite o tempo passado em casa,
com qualidade.

8 apartments in a fully rehabilitated building, combining the classic trace that
defines it to a modern architecture, and thus ensuring a new dignity and
presence.
At a time when outdoor spaces are valuable, 4 apartments include a private
terrace, to enjoy the time spent at home, with quality.





Longe da agitação, e ainda assim perto do centro de Lisboa.
Apartamentos feitos à medida do seu conforto, com
acabamentos modernos de qualidade e pormenores de bom
gosto. A durabilidade é também um requisito.

Away from the hustle, and yet close to the centre of Lisbon.
Apartments tailor made to your comfort, with quality modern
finishes and tasteful details. Durability is also a requirement.





Linhas sóbrias, reconfiguração dos espaços interiores
existentes, e valorização de um bem que se quer de longa
duração, foram as principais linhas mestras para a criação do
projecto CRUZEIRO APARTMENTS.

Sober lines, reconfiguration of previous layout, and
enhancement of a long-lasting asset. These were the main
guidelines for the creation of the CRUZEIRO APARTMENTS
project.



A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e não tem caráter contratual. Poderá, por motivos técnicos,
comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio.

The information contained in this brochure is not contractual. It is exclusively for purely indicative purposes. It may be changed
without prior notice for technical, commercial, legal or any other reason.
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