
Campo dos Mártires da Pátria, 60
Lisboa

LOJA PARA VENDA OU ARRENDAMENTO

Detalhes:

• Características: O Solar de Santana é um projeto residencial que contempla uma unidade de retalho na
sua base. Atualmente em fase de reabilitação, é um dos edifícios mais antigos e fascinantes da zona do
Campo Mártires da Pátria, tendo sido erigido no séc. XVII. A loja, desenvolvida ao nível do piso térreo, tem
uma configuração ampla e escaparate generoso que lhe confere bastante visibilidade. Poderá ter condições
técnicas para a atividade de restauração.

• Localização: O Campo de Santana é um bairro encantador no centro da cidade que combina, numa
interessante fusão, espaços verdes, estátuas e monumentos, restaurantes e esplanadas com magnífica
vista sobre o Rio e o Castelo. É também zona privilegiada dada a ligação natural com o bulício da mais rica
oferta cosmopolita da cidade: a Avenida da Liberdade, a Baixa e o Chiado.

• Operadores na Envolvente: Para além de retalhistas dedicados à restauração, serviços e alojamento local,
destacamos a proximidade ao Hospital dos Capuchos e da Faculdade de Ciências Médicas.

• Acessibilidade: Boas acessibilidades através da rede de autocarros. Parque público na proximidade.

• Disponibilidade: Obra a concluir em Dezembro 2018/Janeiro 2019.
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Para mais informação, por favor contacte:

cushmanwakefield.com

CUSHMAN & WAKEFIELD
Av. da Liberdade 131 - 5º
1250-140 Lisboa



Campo dos Mártires da Pátria, 60
Lisboa

LOJA PARA VENDA OU ARRENDAMENTO

ÁREA APROXIMADA
Piso 0 131 m²

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Renda Mensal 2.400,00 EUR

Venda 400.000,00 EUR

Nenhuma garantia é prestada quanto à fiabilidade da informação aqui divulgada. Esta informação é confidencial para os seus destinatários e não constitui qualquer
obrigação contratual para a Cushman & Wakefield ou para os seus representados. Este documento está sujeito a erros ou omissões, e as condições aqui expressas podem
ser revistas, alteradas ou retiradas sem qualquer aviso prévio.
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