Um empreendimento de excelência, no coração de Lisboa
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Inspiração

A Luz de
Lisboa

Uma piscina na cobertura banhada pelo sol,
janelas panorâmicas que tornam os apartamentos
acolhedores e cheios de luz, e um verdejante
pátio rodeado de vegetação.
Ao longo dos séculos, artistas, pintores e
poetas celebraram a luz única de Lisboa. Essa
encantadora aura da cidade é agora a inspiração
para o Lumino, o novo empreendimento que irá
marcar o Campo Pequeno.
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Bairro

Um lugar vibrante
onde a história e
cultura se encontram
Com vista para o icónico Campo Pequeno, o Lumino traz
uma nova vida a este histórico bairro. Novos caminhos
pedonais e espaços verdes iluminam uma vibrante zona
repleta de cultura, lojas, cafés e restaurantes.
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Trabalhar, estudar, relaxar

Interligado com a vida
urbana, para que possa
relaxar e explorar

12

Apartamentos com
52 m² – 190 m²

Parque de estacionamento
para residentes

Deslumbrantes
Penthouses

Pontos de carregamento
para veículos elétricos

Amplos terraços e uma
piscina de 25 metros com
orientação Sul

Lugares de estacionamento
para motas

3000 m² de
espaços verdes

Armazenamento
para bicicletas

A 15 minutos de carro do
aeroporto de Lisboa

Comprometido com
a Conetividade Digital

A 5 minutos a pé da
estação de metro do
Campo Pequeno

Zonas de lazer
exteriores

Perto dos maiores
Campos Universitários
de Lisboa

Café e mercado
de produtos biológicos
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De renome mundial, o ateliê de arquitetura
Saraiva & Associados projetou o Lumino como
o equilíbrio perfeito entre um espaço público e
privado. O exterior foi concebido com recurso
a materiais especialmente selecionados para se
integrarem com os luminosos edifícios lisboetas.
Explore o interior
• Varandas portuguesas reinventadas que
permitem otimizar a luminosidade e as
necessidades de climatização interior dos
apartamentos
• Piso em madeira e um esquema de cores
natural conferindo uma linha visual sóbria
e contemporânea
• Cozinhas elegantes totalmente equipadas,
com bancadas em silestone e armários
contemporâneos
• Um design inteligente separando as áreas
sociais dos espaços privados

Apartamentos

Projetados
para o seu
estilo de vida
14

15

Lumino

Lumino

T1

T2

N

O ponto de partida ideal para explorar a cidade

N

Inteligentemente concebido para um estilo de vida
moderno
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Especificações

Especificações

• 53 — 67 m2
• Um quarto suite
• Varanda com uma agradável vista para o jardim
• Sala de estar e cozinha em formato open space
• Design interior contemporâneo

•
•
•
•
•

Nota: Os elementos e informações constantes deste documento são meramente indicativos podendo sofrer alterações, não
constituindo por isso, qualquer vínculo contratual.

Nota: Os elementos e informações constantes deste documento são meramente indicativos podendo sofrer alterações, não
constituindo por isso, qualquer vínculo contratual.
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85 — 115 m2
Dois quartos
Duas casas de banho (uma suite)
Design contemporâneo e acabamentos de qualidade
Uma de duas plantas disponíveis
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T4

D

C

T3

Um apartamento familiar com espaço a condizer

N

Uma divisão para todos e espaço para conviver

D
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B
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Especificações

0
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0

Especificações

• 170 — 260 m2
• Quatro quartos (um/dois deles suite)
• Amplo Terraço
• Cozinha totalmente equipada
• Design elegante e contemporâneo
• T4 Duplex também disponível
• Duas casas de banho

Nota: Os elementos e informações constantes deste documento são meramente indicativos podendo sofrer alterações, não
constituindo por isso, qualquer vínculo contratual.

Nota: Os elementos e informações constantes deste documento são meramente indicativos podendo sofrer alterações, não
constituindo por isso, qualquer vínculo contratual.
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• 130 — 160 m2
• Três quartos (um deles suite)
• Uma casa de banho
• Extraordinárias varandas
• Cozinha moderna e luminosa
• Design sofisticado e esquema de cores neutro
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Estilo de vida
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Um estilo de vida único

Viver,
trabalhar,
estudar,
relaxar
Para profissionais
Desfrute de um mergulho na piscina pela manhã,
seguido de um pequeno-almoço no café do piso
térreo antes de caminhar até ao escritório. Ou
trabalhe a partir de casa num espaço cheio de
luz com ligação à internet de última geração.
Para as famílias
Descubra os trilhos e a fauna do jardim da
Fundação Calouste Gulbenkian, ou relaxe no
pátio ou piscina do Lumino. Explore as lojas do
umino antes de assistir a um filme em família
no Campo Pequeno.
Para estudar
O Lumino fica a uma curta distância de várias
escolas locais e conceituadas universidades.
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Lumino

Viver no centro da cidade

Interligado

Lumino

Para trabalhar
A uma pequena distância de metro da
zona comercial do Marquês de Pombal.

Para a vida digital
Conectividade por satélite e banda
larga preparadas para o futuro.

Para estudar
A uma curta caminhada da Universidade
de Lisboa, Instituto Superior Técnico,
Universidade Nova de Lisboa e muitas
outras universidades e escolas de gestão.

Para deslocações sustentáveis
A localização central do Lumino permite
explorar a cidade a pé, de metro,
autocarro ou bicicleta.
Armazenamento seguro para bicicletas
e pontos de carregamentos de carros
elétricos tornam as deslocações
ecológicas ainda mais convenientes.

Para a aventura
A aproximadamente quinze minutos de
carro ou táxi do Aeroporto Internacional
de Lisboa.
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Centro de Artes do Campo Pequeno
3 minutos a pé
O edifício histórico foi renovado em 2006,
transformando-se num vibrante espaço cultural.
Assista a música ao vivo na deslumbrante arena,
faça compras ou veja os últimos lançamentos
do cinema.
campopequeno.com
Jardim da Gulbenkian
5 minutos a pé
Fuja da confusão e visite estes incríveis jardins
urbanos com inúmeros caminhos, vegetação e
trilhos de água. Vá ao museu para tomar um
café e ver exposições culturais.
gulbenkian.pt/jardim
Parque Eduardo VII
8 minutos a pé
Desfrute dos jardins do maior parque do centro
de Lisboa, com vistas deslumbrantes para o
jardim da Gulbenkian e para o Rio Tejo.

Localização

Avenidas Novas
O Campo Pequeno é um destino de cultura e entretenimento
desde 1892. Atualmente, as excelentes redes de transporte
e a vibrante atmosfera fazem do Campo Pequeno uma
das zonas mais empolgantes de Lisboa.
Gulbenkian Garden
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Parque Eduardo VII
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Comercialização

Lumino

Para fazer do Lumino a sua casa, contacte:

Preparado para o estilo
de vida Lumino?

32

Online
luminolisbon.pt
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Siga o Lumino
Facebook
Instagram
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Promovido por

A Round Hill Capital (RHC) é uma empresa líder na
gestão de investimentos imobiliários, que oferece
soluções de alojamento inovadoras. A RHC gere e
investe em nome de algumas das maiores instituições
e investidores privados do mundo. Desde a sua criação,
em 2002, adquiriu e reposicionou mais de 110 000
unidades residenciais e alojamentos para estudantes.
roundhillcapital.com

A TPG é uma sociedade de investimento à escala
mundial com uma estratégia que abraça a mudança,
enfrenta as complexidades e cria oportunidades
únicas. Ao longo dos seus 25 anos de história, criou
um ecossistema de centenas de empresas e uma
rede de profissionais, executivos e conselheiros
de valor acrescentado.
tpg.com
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