
Detalhes:

• Características: Loja inserida em edifício reabilitado e destinado a habitação ao nível dos pisos superiores. 
O espaço desenvolve-se em cave e rés do chão, ambos os pisos com um excelente pé direito, dispondo 
também de uma pequena arrecadação.  Montra com boa visibilidade para o Largo Rafel Bordalo Pinheiro. 
Possibilidade de instalação de uma área de esplanada. Ideal para restauração. 

• Localização: Chiado é a zona comercial e turística da cidade por excelência, beneficiando do turismo local e 
estrangeiro característico da envolvente. Carregado de história e de uma forte componente intelectual e 
artística, a zona do Chiado afirma-se como um dos sítios com mais oferta gastronómica, cultural e turística 
com inúmeras lojas de marcas internacionais, restaurantes de renome, museus e escolas de arte. Nesta 
zona é de destacar o café A Brasileira, a Rua Garrett e os Armazéns do Chiado.

• Operadores na Envolvente: Destacamos proximidade aos retalhistas Honorato, Café Royale, Boa Bao, 
Aqui Há Peixe, entre outros.

• Acessibilidade: Boa cobertura de transportes públicos com facilidade de transporte via autocarro e metro 
(Estação Baixa-Chiado). Estacionamento automóvel tarifado à superfície e parque público nas imediações.

• Disponibilidade: Agosto/Setembro 2019.
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LOJA PARA ARRENDAMENTO

Para mais informação, por favor contacte:

Sandra Belo
Departamento de Retalho
+351.913.091.631
sandra.belo@cushwake.com

João Pereira
Departamento de Retalho
+351.916.027.167
joao.pereira@cushwake.com

Inês Ligeiro
Departamento de Retalho
+351.964.974.231 
ines.ligeiro@cushwake.com cushmanwakefield.com

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

RETALHO
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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.

Planta: 

ÁREAS APROXIMADAS (m²)

Piso 0 127,2

Cave 140,2

Arrecadação 9,6

Total 277

Piso 0 Cave

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Renda mensal 13.500 EUR*

* Acresce I.V.A.
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