
Numa das colinas mais expressivas de Lisboa, no centro 
do Bairro da Graça, localiza-se esta antiga moradia que foi 
totalmente restaurada – preservando-se as características 
originais e adaptando-a ao conforto do século XXI.
A casa é composta por três pisos com 250 metros quadrados 
e valorizada com um jardim de 90 metros quadrados. 
Assume um pé direito de 3, 5 metros, tectos em estuque 
profusamente trabalhados, pavimentos em mármore de 
Estremoz e pinho francês.
No rés-do-chão existe um hall com frescos marmoreados, 
uma belíssima escadaria iluminada por uma claraboia, 
um salão com lareira de design actual (que dá acesso ao 
jardim), um lavabo social e uma cozinha totalmente equi-
pada, também ligada ao jardim.
O primeiro andar tem o quarto principal com closet e 
varanda, mais três quartos (um com acesso ao jardim), 
escritório e casa de banho.
O segundo andar amansardado possui grande luminosi-
dade, janelas velux e ar condicionado - havendo uma suíte 

de dimensões consideráveis com closet e casa de banho.
O jardim, com 90 metros, tem um piso de empedrado típico 
de Lisboa, uma fonte e azulejos.
O Bairro da Graça localiza-se na colina mais elevada de 
Lisboa, com miradouros de excelentes vistas. Nele subsiste 
ainda um ambiente algo rural.
Na zona situam-se importantes monumentos, caso do 
Mosteiro de São Vicente de Fora, do Panteão Nacional, do 
Museu Militar, bem como inúmeras igrejas, conventos e 
palácios. Perto, as antigas docas foram  adaptadas a disco-
tecas e restaurantes de qualidade.
A moradia, com um potencial elevado, alia tradição e moder-
nidade com grande equilíbrio.

Área de construção: c. 250m2

Área do terreno: 195m2

€ 750,000/850,000

2. Moradia de traça antiga com jardim, Bairro da Graça, Lisboa

In one of Lisbon’s most expressive hills, in the heart of Graça 
district, this antique house has been completely restored, 
preserving the original features and adapting it to the com-
fort of the 21st century.
The residence consists of three fl oors valued by a garden 
with 969 ft2, the 37.6 ft height stucco ceilings, Estremoz mar-
ble and French pine fl oors.
On the ground fl oor there is a marble plaster painted hall 
with a beautiful staircase illuminated by a skylight, a lounge 
with a modern fi replace (which gives access to the garden), 
a guest toilet and a fully equipped kitchen, also connected 
to the garden. The fi rst fl oor has the master bedroom with 
closet and balcony, three bedrooms (one with access to the 
garden), offi ce and bathroom.
The second fl oor is a mansard with great luminosity - 
equipped with Velux windows and air conditioning -, with 
a sizeable suite with closet and bathroom.
The garden has typical Portuguese stone pavement, a foun-
tain and tiles.           

The Graça district is located on the Lisbon higher hill, en- 
joying amazing views, despite a certain country environment 
atmosphere.
Place of important national monuments such as the São 
Vicente de Fora Monastery, the National Pantheon, the Mili-
tary Museum as well as numerous churches, convents and 
palaces. Nearby, the old docklands accomodate fi ne restau-
rants and nightclubs.
A house with a high potential, which combines well balan-
ced tradition and modernity. 

Built Area: c. 2691.0ft2

Area: 2099.0ft2

€ 750,000/850,000

2. Antique House, Graça district, Lisbon


