
Viver no Auge - Life at the Top



O antigo e o moderno. A calma e a vida plena. 
O recanto secreto no centro da cidade vibrante e 

cosmopolita. A herança e a renovação. A vida que 
sempre imaginou viver. No auge.

The old and the new. A calm and a busy life. 
A secret retreat in this vibrant, cosmopolitan city centre. 

Heritage alongside regeneration. 
A life you always imagined. Live the high life.



Uma Cidade Gloriosa
Lisboa tornou-se num dos tesouros da Europa. Aqui 
reúne-se a história e a modernidade, um passado 

rico e um futuro promissor.
Nesta cidade que vibra todos os dias, há um lugar 

que espera por si.
 

A Glorious City
Lisbon has become one of Europe's treasures. Here, 
history and modernity come together, a rich past and 

a promising future.
In this vivacious city, there is a place waiting for you.
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Clique em / Click on  https://goo.gl/maps/XE6nsHwAusXC4WNf6
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O Coração no Sítio Certo
O privilégio de viver no centro é uma realidade no Glória.
Localizado a apenas 4 minutos da Avenida da Liberdade, 

o coração cosmopolita da cidade, e a 8 minutos do 
Chiado, bairro feito de glamour e de paixão, aqui viverá a 

plenitude de estar no centro de uma cidade inigualável.
 

Right at the Heart of the City
The advantages of city life is what Gloria offers.

Situated just 4 minutes from Avenida da Liberdade, the 
cosmopolitan heart of the city, and 8 minutes from Chiado, a 

glamorous and elegant area, Gloria is the ideal place to live a 
full and busy life in this truly unique city.





Arquitetura Refinada 
Trazemos até si um projeto que só podia espelhar o 

verdadeiro sentido da palavra Glória. Requalificámos um 
edifício histórico e trouxemo-lo para o séc. XXI, onde a 
estética casa com a funcionalidade para lhe dar todo o 

conforto que merece.

Refined Architecture
Gloria is a project which truly reflects its name, a renovated 
historic building that has been brought into the 21st century 

with style and functionality providing all the comfort you 
deserve.



Um Ambiente Descontraído
Gloria é a epítome do viver pleno. Temos para si 14 

apartamentos, com tipologias T0, T1 e T2, que combinam a 
traça antiga com a arquitetura mais moderna, numa estética 

vibrante e acolhedora que faz de cada apartamento um 
verdadeiro lar.

A Relaxed Ambience
Gloria is the epitome of good living. Comprising 14 stylish 

apartments, with a choice of studio, one and two bedrooms, 
all combine the old features with modern architecture in 

vibrant and welcoming harmony that makes each apartment 
a true home.





A Qualidade da Construção
Empregámos no Gloria os melhores materiais e os 

acabamentos de excelência que um apartamento no coração 
de Lisboa exige. Apostámos na combinação entre a traça 

antiga e o design contemporâneo, para que viva com todo o 
conforto no lugar perfeito.

Quality Materials
At Gloria only the best materials and top quality finishes have 

been used in each apartment to reflect the charm and 
elegance of Lisbon. We are committed to combining classic 
style with contemporary design to create the perfect place for 

you to live in comfort.





Quadro de Áreas / Table of Areas

Piso  3/  third floor

Piso  2/  second floor

Piso  1/  first floor

Piso  0/  ground floor

Pisos  de jardim /  garden floor

3A  T2  - 91,55 m2

3A  2 bedroom  - 91,55 sqm

2A  T1  - 52,86 m2

2A  1 bedroom  - 52,86 sqm

1A  T1  - 52,86 m2

1A  1 bedroom  - 52,86 sqm

RCA  T1  - 46,78 m2

RCA  1 bedroom  - 46,78 sqm

CVA  T0  - 45,91 m2

jardim - 19,95 m2

CVA  studio  - 45,91 sqm
garden - 19,95 sqm 

2B  T1  - 44,45 m2

2B  1 bedroom  - 44,45 sqm

1B  T1  - 44,41 m2

1B  1 bedroom  - 44,41 sqm

RCB  T1  - 44,41 m2

RCB  1 bedroom  - 44,41 sqm

CVB  T0  - 36,77 m2

jardim - 22,04 m2

CVB  studio  - 36,77 sqm
garden - 22,04 sqm  

2C  T2  - 83,84 m2

2C  2 bedroom  - 83,84 sqm

1C  T2  - 83,84 m2

1C  2 bedroom  - 83,84 sqm

RCC  T2  - 79,61 m2

RCC  2 bedroom  - 79,61 sqm

CVC  T1  - 79,61 m2

jardim - 34,56 m2

CVC  1 bedroom  - 79,61 sqm
garden - 34,56 sqm 

3B  T2  - 79,19 m2

3B  2 bedroom  - 79,19 sqm



Rua Garrett, 19 - 3ºA 

1200-203 Lisboa

 +351 213 420 029

upi@upi.pt   |  www.upi.pt

Criada em França em 1994 e estabelecida no nosso país desde 2014, a UPI surge no mercado 
imobiliário de Lisboa como resposta à crescente procura de apartamentos premium. Assumindo que 

reabilitar é um desafio e uma responsabilidade, trabalhámos desde então com a missão de devolver à 
capital o fulgor que certos edifícios e áreas da cidade tinham perdido com a passagem do tempo.

Founded in France in 1994 and later in 2014 in Portugal, UPI has established its presence in Lisbon's 
property market in answer to the growing demand for premium quality apartments. 

Understanding that restoration is a challenge as well as a responsibility, our mission is to restore a number of 
buildings and areas of the city to their former glory.



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.

Comercialização / Sales

+351 966 007 777
CASTELHANA - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. 

RUA DO CARMO, 15 - 3º ESQ. (1200-093 LISBOA)
AMI 3497 


