
Para arrendamento
Área: 440 m²

Detalhes:

• Características: Loja inserida na cobertura do futuro complexo da Decathlon localizado em Marvila, junto ao 
Parque das Nações. O espaço desenvolve-se em área coberta e de esplanada. Usufrui de bastante 
visibilidade e destaque, sendo ideal para conceitos de restauração.

• Localização: O edifício encontra-se atualmente em reabilitação e está situado na conhecida e movimentada 
rotunda do ‘Batista Russo’, na intersecção da Av.ª Marechal Gomes da Costa com a Av.ª Infante Dom 
Henrique. A zona alberga diversas empresas que aqui escolheram implementar a sua sede o que 
proporciona um excelente fluxo pedonal e rodoviário, potenciado também pela proximidade e ligação à nobre 
zona do Parque das Nações.

• Operadores na Envolvente: Maioritariamente comércio de serviços. Destacamos a proximidade à Staples, 
Lidl e Spacio Shopping.

• Acessibilidade: Acesso através de transportes públicos, autocarro e metro (estações dos Olivais e Olaias). 
Estacionamento à superfície.

• Disponibilidade: Em funcionamento

Rotunda ‘Batista Russo’
Marvila, Lisboa

LOJA PARA ARRENDAMENTO

Para mais informação, por favor contacte:

cushmanwakefield.com

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

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

RETALHO



ÁREA APROXIMADA (m²)

Área comercial 231

Esplanada 209

Total 440

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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CONDIÇÕES COMERCIAIS

Renda mensal

Área comercial
Sob consulta

Esplanada

Estacionamento 70 EUR/lugar

Despesas comuns 2,86 EUR/m²

Valores sujeitos a I.V.A.

Fotos: 
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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.
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Plantas: 

Área coberta

Esplanada

Planta Geral

Planta Cobertura - Pormenor
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