O EDIFÍCIO 50 TOMÁS RIBEIRO OFERECE
TODO O PRESTÍGIO DE UMA DAS MAIS
NOBRES E DINÂMICAS ZONAS DE LISBOA,
DECLINADO EM MÚLTIPLAS SOLUÇÕES
PARA O SEU ESTILO DE VIDA.
Sofisticado, mas familiar; central, mas indiferente
ao ritmo da cidade, o 50 Tomás Ribeiro
é tudo isto, e tudo aquilo que mais o inspirar.
Venha conhecê-lo connosco.

50 TOMÁS RIBEIRO OFFERS ALL THE PRESTIGE
OF ONE OF THE NOBLEST AND MOST DYNAMIC AREAS
OF THE CITY, DECLINED IN MULTIPLE SOLUTIONS
FOR YOUR LIFESTYLE.
Sophisticated yet familiar; central, but indifferent
to the rhythm of the city, 50 Tomás Ribeiro is all this,
and everything that inspires you the most.
Come discover it with us.

Antes de mais,
bem-vindo
a Lisboa.
Com mais de dois mil anos de história, Lisboa é,
ainda hoje, um complexo, mas harmonioso, mosaico
de culturas e tradições, onde várias cidades e épocas
se conjugam numa só.
Lisboa é, ao mesmo tempo, uma cidade atlântica
com um caráter muito próprio e uma moderna
e cosmopolita capital europeia.

First of all,
Welcome to Lisbon.
With more than two thousand years of history,
Lisbon is, today, a complex but harmonious mosaic
of cultures and traditions, where several cities
and different eras combine into one.
Lisbon is at the same time, an atlantic city
with a very unique personality, and a modern
and cosmopolitan European capital.
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Toda a dinâmica do Centro,
com um feeling muito especial.
The whole dynamic of the city’s centre, with a very special feeling.
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Situada numa das mais cobiçadas áreas da zona
das Avenidas Novas, a Rua Tomás Ribeiro
une o melhor de dois mundos:

.A
Av
nt
ón
io

Parque Eduardo VII

Au
gu

Ru

s to

aT
om

Sheraton Lisboa

de

ás

Rib

Ag

eir

a conveniente proximidade ao dinâmico
Centro de Lisboa, com uma vivência quotidiana
acolhedora, familiar e resguardada da agitação,
que lhe confere um apelo inegável no panorama
residencial da cidade.
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Marquês do Pombal

Zona Comercial
Parking

Located in one of the most coveted areas of the Avenidas
Novas, Rua Tomás Ribeiro mixes the best of both worlds:
the convenient proximity to the lively Lisbon downtown district,
with a warm and familiar daily life, protected from city’s hustle
and bustle, giving it an undeniable appeal in the residential
panorama of the city.
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Gulbenkian

SALDANHA / PICOAS

Num raio de não mais que 5 minutos a pé, poderá encontrar
o El Corte Inglés de Lisboa, a Fundação Gulbenkian
e os seus magníficos jardins, o Parque Eduardo Sétimo
e a zona das Picoas / Saldanha, a coroar o Marquês de Pombal,
centro nevrálgico do Lisbon Business District.

El Corte Inglés

Sheraton Lisboa

Zona Comercial

Parque Eduardo VII

Parking

Within a walking distance of no more than 5 minutes, you can find
the stylish El Corte Inglés Lisbon, the Gulbenkian Foundation
and its magnificent gardens, the Parque Eduardo VII
and the busy Picoas / Saldanha, crowning the monumental
Marquês de Pombal, the very heart of the Lisbon Business District.

Marquês do Pombal
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Localização Privilegiada
A Rua Tomás Ribeiro destaca-se no exclusivo
núcleo compreendido entre a Praça de Espanha
e o Marquês de Pombal, marcado por artérias
chave como a Av. António Augusto de Aguiar
e a Av. Fontes Pereira de Melo.

Prime Location

Rua Tomás Ribeiro lies at the core of one of Lisbon’s
most exclusive areas, which comprises the
Praça de Espanha and the Marquês do Pombal
areas and is served by two of the city’s major arteries,
such as Av. António Augusto de Aguiar
and Av. Fontes Pereira de Melo.
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ARQUITETURA
COM CARÁCTER

Harmoniosamente
integrado no contexto
arquitectónico
das Avenidas Novas,
o Tomás Ribeiro 50 prima por uma mescla
de arquitetura contemporânea, com a sobriedade
clássica característica da zona, redundando
num elegante desenho, moderno mas intemporal.

ARCHITECTURE
WITH PERSONALITY

Harmoniously integrated
into the architectural context
of the Avenidas Novas,
Tomas Ribeiro 50 is characterized by the subtle combination
of contemporary design with the area’s classic sobriety,
resulting on an elegant design, both modern and timeless
at the same time.
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T1, T2, T3
Desenhados de “dentro para fora”, os espaços interiores
revelam a sua verdadeira vocação: centrados no conforto
e no estilo sofisticado, mas subtilmente inspirados
pelo charme urbano da zona que os envolve.
Designed from the "inside out", the interior spaces gladly reveal
their best features: devoted to comfort and to sophisticated style,
but subtly inspired by the urban charm of the surrounding area.
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ZONA
DE ESTAR
LIVING ROOM
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ZONA
DE ESTAR
LIVING ROOM
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QUARTO
BEDROOM

A configuração dos interiores torna-o especialmente
vocacionado para acolher, nos seus 5 pisos,
espaçosos apartamentos de tipologias idealizadas
a pensar no seu conforto.

The architectural configuration of the interiors was especially
designed to welcome spacious apartments throughout all of
its 5 floors, featuring a wide range of different typologies,
conceived to cater for all your wellbeing needs.

QUARTO
BEDROOM
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ÁREAS
E TIPOLOGIAS
POR PISO

PISO 1
FLOOR 1

PISO 2
FLOOR 2

PISO 3
FLOOR 3

AREAS AND
TYPOLOGIES

PISO 4
FLOOR 4

PISO 5
FLOOR 5

PISO 6
FLOOR 6

DIREITO | RIGHT

FRENTE | CENTER

ESQUERDO | LEFT

APART. T3
3 suites / 184,55 m2

APART. T2
1 suite / 105,22 m2

APART. T2
2 suites / 156,31 m2

APART. T3
3 suites / 185,61 m2

VENDIDO / SOLD

APART. T2
2 suites / 156,40 m2

VENDIDO / SOLD
APART. T3
3 suites / 185,60 m2

VENDIDO / SOLD
APART. T2
1 suite / 106,25 m2

APART. T2
2 suites / 156,61 m2

VENDIDO / SOLD

VENDIDO / SOLD

APART. T2
1 suite / 125,46 m2

APART. T1
97, 73 m2
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CASA
DE BANHO
BATHROOM
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PROJECTO PROMOVIDO

COMERCIALIZADO

ARQUITECTURA

