


PRÉDIO
BECO DO MONTE é um bonito edifício do início do século XX.  Com fachadas de 
azulejos portugueses, e totalmente remodelado, oferece apartamentos T1+1 a T3 
Duplex, com áreas brutas aproximadas compreendidas entre os 75 e os 120 m2. O 
prédio conta com fácil acesso de autocarro, eléctrico e metro para a maioria dos 
pontos turísticos de Lisboa e está situado a uma curta distância dos tradicionais 
bairros da Graça, Mouraria e Largo do Intendente.



HISTÓRIA
A 50m do edifício pode subir as 
escadinhas que o levam até ao 
Miradouro de Nossa Senhora do 
Monte. Foi neste antigo Monte de 
São Gens que D. Afonso Henri-
ques instalou o acampamento 
para a conquista da cidade. Neste 
Miradouro pode assistir calma-
mente ao mais bonito pôr do sol 
sobre a cidade. 



ANDARES
- Rés-do-Jardim T1+1 composto de sala, quarto, casa de banho, cozinha equipada e escritório 
  com acesso directo para o jardim. Apartamento com entrada independente.

- Rés-do-chão T1+1 composto de  sala, quarto, casa de banho, cozinha equipada e escritório 

- 1º andar T2 composto de sala, 2 quartos, casa de banho, cozinha equipada e terraço

- 2º andar duplex T3 composto de sala, cozinha, 2 quartos com casa de banho, 1 suite e terraço

QUALIDADE DE CONSTRUÇÃO
Os nossos edifícios são reabilitados por nós seguindo projetos de arquitetos conceituados, 
garantindo assim  uma construção e um produto de elevada qualidade.

Rés-do-chão (T1+1), 1º andar (T2), e 2º andar duplex (T3)



Rés-de-jardim, Rés-do-chão (T1+1) e 1º andar (T2) 1º andar (T2)



1º andar com terraço (T2) 2º andar duplex com terraço (T3)



LOCALIZAÇÃO
A poucos minutos a pé, encontra a animação do Largo 
da Graça, a Mouraria e as Olarias, o  Largo do Intenden-
te, os miradouros com vista para o Castelo de São Jorge 
e Rio Tejo, e as casas típicas que rodeiam a colina do 
castelo.

GRAÇA E MOURARIA
A Graça é um dos bairros mais antigos de 
Lisboa, localizado no topo da sua colina 
mais alta, a nordeste do Castelo de São 
Jorge. O elétrico mais icónico de Lisboa, o 
28, tem aqui a sua última estação. Este 
bairro beneficia de algumas das vistas mais 
espectaculares de Lisboa e é um local 
encantador, cujas ruas estreitas estão 
repletas de esplanadas, restaurantes e 
comércio tradicional.

Abaixo da colina, encontra a  Mouraria, o 
bairro mais multicultural de Lisboa, berço e 
ainda actual morada das mais típicas casas 
de fado. Na Mouraria ainda se consegue 
vislumbrar uma Lisboa antiga, genuína e 
cheia de tradições. Deixe-se guiar pela 
toponímia do bairro que lhe fará descobrir 
santos padroeiros, ofícios há muito desa-
parecidos, famílias aristocráticas e antigos 
atalhos.



WWW.BECODOMONTE.PT

Promotor:

+351 919554824 - info@becodomonte.pt

A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e poderá, por motivos 
técnicos, comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio. 


