
1





The paradise 
here so close.

E o paraíso  
aqui tão perto.

A new luxury development, in one of the noblest  

and exclusive neighborhoods in the city. 

Welcome to AMOREIRAS EDEN.

Um novo empreendimento de luxo, num dos bairros 

mais nobres e exclusivos da cidade. 

Bem-vindo ao AMOREIRAS EDEN.



4

Lisboa, cidade  
do mundo.
Lisbon, city
of the world.
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A city that you  
discover living it.

Uma cidade que 
se descobre vivendo.

Lisboa é umas das 10 cidades do mundo com melhor 

qualidade de vida. E não somos nós a dizer, é a 

imprensa mundial - como a revista Monocle com a 

publicação dos resultados do Quality of Life Survey 

de 2019. Discreta mas vibrante, Lisboa tornou-se 

numa das capitais europeias mais desejadas por 

residentes internacionais, turistas e investidores.

Porquê? 

Porque tem cerca de 300 dias de sol por ano, 

um clima ameno e uma luz ímpar que não deixa 

ninguém indiferente. A poucos kms das melhores 

praias da Europa – da Ericeira à Comporta.

Porque tem uma herança histórica que se sente 

em cada esquina - da tradicional calçada 

portuguesa à alma do fado, dos jardins românticos 

aos miradouros, das praças movimentadas 

à gastronomia incomparável, não esquecendo 

o Castelo de São Jorge, de onde podemos perder 

a cidade de vista.

Uma cidade cosmopolita, com uma vida cultural 

intensa entre museus e galerias de arte, uma 

gastronomia surpreendente com restaurantes 

premiados internacionalmente e as melhores 

marcas de luxo no centro da cidade e a poucos 

minutos de distância do AMOREIRAS EDEN.

Lisbon is one of the 10 cities in the world with the 

best quality of life. And it’s not just us saying, it is 

the world press including Monocle magazine when 

it published the results of the 2019 Quality of Life 

Survey. Discreet but vibrant, Lisbon has become 

one of Europe’s most desired capitals for new 

international residents, tourists and investors. 

And why? 

Because it has about 300 sunny days a year,  

a mild climate and an unique light that leaves no 

one indifferent. It is also only a few kms from the 

best beaches in Europe - stretching from Ericeira  

to Comporta. 

Because it has a historic heritage that is felt 

everywhere - from the traditional Portuguese 

sidewalk to the soul of fado, from the romantic 

gardens to the city viewpoints, from the bustling 

squares to its incomparable gastronomy, not 

forgetting the Castle of São Jorge, from where we 

can lose sight of the city. 

A cosmopolitan city with an intense cultural life 

among museums and art galleries, amazing cuisine 

with internationally awarded restaurants and 

the best luxury brands in the city center and just 

minutes away from AMOREIRAS EDEN. 

Um ponto de chegada  

para cidadãos do mundo.

A place of arrival  

for citizens of the world.
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Amoreiras, 
há um segredo 
bem guardado. 
Amoreiras, 
a well-kept 
secret.

Um jardim onde, em cada recanto, encontramos 

os 4 elementos da natureza. A terra e a vegetação 

luxuriante que desenha o jardim. O ar puro vindo 

das amoreiras que dão sombra e frescura a 

quem por lá passeia. O fogo no calor ameno do 

sol de Lisboa. E a água que corre na icónica Mãe 

d’Água, reservatório que abastece a cidade desde  

o século XVIII.

Situado no coração de Lisboa, o bairro das 

Amoreiras é um dos segredos mais bem guardados 

da cidade. É um bairro habitacional exclusivo 

e familiar, desfrutando de um sossego único.

A poucos metros do AMOREIRAS EDEN, existe 

uma preciosidade: o Jardim das Amoreiras.  

Um dos mais antigos jardins lisboetas, dá o tom  

ao bairro. Foi criado pelo Marquês de Pombal 

em finais do século XVIII como um charmoso reduto 

de tranquilidade.

Um recanto por descobrir  

no coração da cidade.
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Situated in the heart of Lisbon, the Amoreiras 

district is one of the city ś best kept secrets. It is an 

exclusive and familiar housing area which enjoys  

an unique serenity.

A few meters from AMOREIRAS EDEN, there is a 

special place: the Jardim das Amoreiras. One of 

Lisbon’s oldest gardens, it sets the tone for the 

neighbourhood. It was created by the Marquis of 

Pombal in the late 18th century as a charming haven 

of tranquillity.

A hidden spot to be discovered  

in the city’s heart.

A garden where, we can find the 4 elements of 

nature. The earth and lush vegetation of  the garden. 

The fresh air coming from the mulberry trees that 

provides freshness and a comfortable shade to 

passers by. The mild heat brought by the sun of 

Lisbon. And the water that flows from the iconic Mãe 

d Á́gua, a reservoir that has been supplying the city 

since the 18th century.
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Um projeto da autoria do atelier 

Saraiva & Associados.

A project by  

Saraiva & Associados.

O AMOREIRAS EDEN nasce com características 

arrojadas e inspiradoras pronunciadas numa 

fachada inovadora. O Jardim das Amoreiras 

serviu de inspiração para a criação de um 

jardim paisagístico único no edifício, onde nos 

sentimos num autêntico oásis urbano. 

AMOREIRAS EDEN is designed with bold and 

inspiring features including an innovative 

façade. Jardim of Amoreiras served as 

inspiration for the creation of the unique 

landscaped garden inside the building, where 

we can experience an authentic urban oasis.
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O AMOREIRAS EDEN situa-se num lote isolado entre 

a Rua de S. Filipe Nery, Travessa da Fábrica das 

Sedas e Rua João Penha. Um edifício de 6 andares 

composto por 36 apartamentos, com acesso 

através de duas entradas imponentes.

Com tipologias variadas e áreas acolhedoras, 

o empreendimento tem um estacionamento privado 

subterrâneo com espaço exclusivo para bicicletas. 

Com grande exposição a sul e poente, o AMOREIRAS 

EDEN é iluminado pela luz fantástica e acolhedora 

de Lisboa. As varandas e os terraços são generosos 

o que permite desfrutar o espaço exterior e apreciar 

uma vista desafogada sobre a cidade.

AMOREIRAS EDEN is located on an independent plot 

between Rua de S. Filipe Nery, Travessa da Fábrica 

das Sedas and Rua João Penha. It is a 6 - storey 

building consisting of 36 apartments accessed by 

two impressive entrance halls.

With generous areas and a wide range of typologies, 

the building also enjoys on underground car parking 

with an exclusive space for bikes. The AMOREIRAS 

EDEN building enjoys the warm and stunning sunlight 

of Lisbon, with great exposure to south and west. 

The balconies and terraces are generous allowing 

you to enjoy the outdoor space and a panoramic 

view of the city.

Um edifício inspirado  

por um bairro envolvente.

A building inspired  

by its neighbourhood.

O paraíso 
reinventado.  
Paradise 
reinvented.
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O AMOREIRAS EDEN está localizado numa das zonas mais 

procuradas e centrais de Lisboa, o triângulo Marquês de Pombal, 

Rato e Amoreiras. Para além da proximidade de algumas das 

melhores escolas e colégios internacionais - Salesianos de Lisboa 

e Lycée Français Charles Lepierre - o AMOREIRAS EDEN está 

a minutos de distância da estação de metro do Rato, o centro 

comercial Amoreiras e da zona trendy do Príncipe Real. 

O acesso fácil a qualquer zona da cidade, assim como à autoestrada 

A5 e à Ponte 25 de Abril, permite desfrutar do sossego das Amoreiras, 

deslocando-se facilmente dentro da cidade. 

Com um comércio local forte - lojas, restaurantes, cafés,  esplanadas, 

supermercados, bancos e farmácias - viver neste bairro é um 

verdadeiro privilégio!

AMOREIRAS EDEN is located in one of the most sought after and 

central areas of Lisbon, the triangle between Marquês de Pombal, 

Rato and Amoreiras. As well as being close to some of the best 

international schools and colleges - such as the Lisbon Salesians 

and Lycée Français Charles Lepierre - AMOREIRAS EDEN is walking 

distance from the Rato subway station, the Amoreiras shopping 

centre or the vibrant Principe Real district.

With easy access to any area in the city, as well as the A5 motorway 

and 25 de Abril Bridge, it allows residents to enjoy the quietness of 

Amoreiras district while easily moving around the city.

With many local amenities - shops, restaurants, supermarkets, banks 

and pharmacies - living in this neighbourhood is a real privilege!
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O privilégio de 
viver no centro.
The privilege of  
living in the center.
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T
1 bedroom apartment

48–97m2

Área bruta privada

Gross private area

Roupeiros embutidos 

Built-in wardrobes

–

1 Suite 

1 Suite

–

Kitchnette 

Kitchnette

–

Sistema individual  

de ar condicionado 

Individual air  

conditioning system

–

Vídeo porteiro 

Lobby video

–

1 lugar de  

estacionamento 

1 parking place

–
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As informações contidas neste 
documento são meramente 
indicativas e não têm caráter 
contratual.

The information contained in this 
document is merely indicative 
and is non-contractual.



O paraíso  
para um.

A paradise  
for one.

Num T1 iluminado pelo  

sol de Lisboa.

In a 1 bedroom apartment 

enlightened by the sun  

of Lisbon.
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T2
2 bedroom apartment

80–119 m2

Área bruta privada

Gross private area

Roupeiros embutidos 

Built-in wardrobes

–

1 Quarto 

1 Bedroom

–

1 Suite 

1 Suite

–

Sistema individual  

de ar condicionado 

Individual air  

conditioning system

–

Vídeo porteiro 

Lobby video

–

1 lugar de  

estacionamento 

1 parking place

–
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As informações contidas neste 
documento são meramente 
indicativas e não têm caráter 
contratual.

The information contained in this 
document is merely indicative 
and is non-contractual.



No paraíso,  
o tempo corre  
mais devagar.

In paradise,  
time runs  
slower.

Num T2 onde vai querer 

demorar-se e ficar.

In a 2 bedroom apartment where 

you’ll want to linger and stay.
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T3
3 bedroom apartment

122–155 m2

Área bruta privada

Gross private area

Roupeiros embutidos 

Built-in wardrobes

–

2 Quartos 

2 Bedrooms

–

1 Suite 

1 Suite

–

Sistema individual  

de ar condicionado 

Individual air  

conditioning system

–

Vídeo porteiro 

Lobby video

–

2 lugares  

de estacionamento 

2 parking places

–
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As informações contidas neste 
documento são meramente 
indicativas e não têm caráter 
contratual.

The information contained in this 
document is merely indicative 
and is non-contractual.



O paraíso vive  
em recantos 
únicos.

Paradise rests  
in unique spots.

Num T3 onde os  

pormenores contam.

In a 3 bedroom apartment 

where details matter.
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T4
4 bedroom apartment

176–228 m2

Área bruta privada

Gross private area

Roupeiros embutidos 

Built-in wardrobes

–

4 Suites 

4 Suites

–

Sistema individual  

de ar condicionado 

Individual air  

conditioning system

–

Vídeo porteiro 

Lobby video

–

2 lugares 

de estacionamento 

2 parking places

–

18

As informações contidas neste 
documento são meramente 
indicativas e não têm caráter 
contratual.

The information contained in this 
document is merely indicative 
and is non-contractual.



No paraíso  
há espaço  
para sonhar.

There’s a place  
to dream in  
paradise.

Num T4 para viver  

a vida toda.

In a 4 bedroom 

apartment for life.
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O detalhe 
conta.
Details
matter.

No AMOREIRAS EDEN, todos os pormenores foram 

pensados ao detalhe. Das zonas comuns ao interior 

dos apartamentos, criámos ambientes onde  

a elegância é conseguida utilizando materiais 

nobres, num equilíbrio perfeito entre conforto 

e sofisticação.

Uma experiência que começa quando chegamos 

ao AMOREIRAS EDEN, com os exuberantes arcos 

de madeira a marcarem a entrada. Janelas 

imponentes iluminam os lobbies espaçosos, 

realçando a combinação perfeita dos tons do 

pavimento cerâmico escuro e os ripados de madeira 

nas paredes. 

No interior dos apartamentos, predomina a pureza 

e o minimalismo do pavimento de madeira de 

carvalho. As cozinhas totalmente equipadas foram 

Um equilíbrio perfeito entre 

sofisticação e conforto.

Pavimento em madeira  

de carvalho

Oak wood floors

Terraços com pavimento  

em terracota

Terraces with terracotta 

pavement

Cozinhas equipadas  

com bancadas Corian

Equiped kitchens with 

Corian stands

Ambientes climatizados 

Climatized environments

Vidros duplos com  

excelente isolamento 

acústico

Double glazing windows  

with excellent sound 

insulation 

–

–

–

–
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At AMOREIRAS EDEN, all aspects were thought in 

detail. From the common areas to the interior of 

the apartments, we created environments where 

elegance is achieved using noble materials, in a 

perfect balance between comfort and sophistication.

integradas harmoniosamente com a área de 

refeições e com a sala de estar, para um ambiente 

contemporâneo.

Nos terraços de terracota podemos apreciar 

a deslumbrante vista sobre Lisboa ou desfrutar de 

um final de tarde. No exterior, pode aproveitar para 

relaxar nos bancos de jardim do AMOREIRAS EDEN.

A perfect balance between 

sophistication and comfort.

An experience that begins when you arrive at 

AMOREIRAS EDEN, with the exuberant wooden 

arches of the entrance. The imposing windows bright 

up the lobby, highlighting the perfect combination of 

the dark ceramic tones of the floor and the wooden 

elements on the walls. 

Inside the apartments, there is a sense of purity and 

minimalism with the oak wood floors. The open and 

fully equipped kitchens have been harmoniously 

integrated with the dining area and living room, 

creating a contemporary ambience.

On the terracotta terraces you can enjoy the 

dazzling views of Lisbon from the terraces, or enjoy 

a perfect late summer afternoon. Outside, you can 

relax on the benches of AMOREIRA EDEN ś garden.
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Gestora e Representante Legal 

Manager and Legal Representative

Equipa de projeto / 

Project Team:

Promotor / 

Promoter:

Arquitetura / Architecture:  

Saraiva & Associados

Engenharia / Engineering:  

Enes Consulting Engineering, S.A.

Atlantis is a closed real estate investment fund,  

which aims to develop high quality rehabilitation 

projects in the city of Lisbon.

O Atlantis é um Fundo de Investimento Imobiliário 

Fechado, que tem como objetivo o desenvolvimento 

de projetos de reabilitação de qualidade, na cidade  

de lisboa.
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Comercialização:

Sales:

Promoção:

Developer:

www.silvip.ptT. 213 806 110T. 213 121 520




