
Excelente de todos os pontos de vista

Splendid from every point of view

NO CORAÇÃO DA LISBOA COSMOPOLITA

IN THE HEART OF FASHIONABLE LISBON 





Rodeado pela elegância
Aqui, em pleno centro de uma das mais vibrantes capitais da 
Europa renasce um edifício pleno de charme, onde tradição e 
comodidade se encontram para lhe dar a vida com que 
sempre sonhou.

Surrounded by style & elegance
Here, in the heart of one of Europe's most vibrant capitals, 
this elegant building has been restored combining 
tradition and amenities to give you the life you've always 
dreamed of.





Uma capital na moda
Lisboa exulta entre sons, cores e texturas, num casamento perfeito 
entre antigo e moderno, passado e futuro. É neste encontro 
mágico que o número 11 da Rua do Passadiço surge como a 
resposta que tem procurado.

A capital city in vogue
Lisbon blends together sound, colour and texture to create 
the perfect marriage between the old and the new, the past 
and the future. It is in this enchanting fusion that you will find 
Rua do Passadiço 11, the answer to all your wishes.



Ideal pela sua localização
Entre o Marquês de Pombal e a Baixa, no seio de uma 
cidade pulsante de vida e fulgor, aqui poderá usufruir de 
todo o encanto que a zona mais cosmopolita de Lisboa 
tem para lhe oferecer.

The ideal location
Situated between Marquês de Pombal and Baixa is 
this lively and bright location where you can enjoy all 
the charm that this cosmopolitan area of Lisbon has to 
offer.
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Clique em / Click on  https://goo.gl/maps/rxAFfShf39vJzxWU9

Rua do Passadiço, 11





Bem-vindo ao rosto da tradição
Neste edifício que traz até si o rosto da antiga tradição 
lisboeta, a UPI Portugal colocou ao seu dispor um compromisso 
de superior qualidade no qual se misturam o conforto e a 
funcionalidade.

Welcome to your charming home
It is in this building with its traditional Lisbon facade that 
UPI Portugal has committed itself to creating a 
development of superior quality in which comfort and 
functionality are perfectly combined.





Uma questão de bem-estar
Preocupamo-nos com o seu bem-estar acima de 
tudo. Por isso, escolhemos para a sua casa 
materiais de excelência com os quais combinámos 
o design mais elegante.

Well-being above all
With your well-being in mind as a priority your 
home has been finished with the best possible 
materials in the perfect combination of design 
and elegance.





Escolha o seu
Com oito apartamentos nas tipologias 
T1 a T3 Duplex, no Passadiço 11 
poderá escolher de acordo com o seu 
critério. Garantido estará um padrão 
de vida de primeira linha numa 
localização ao mais alto nível.

Choose your new home
With eight apartments ranging from one 
bedroom to a three bedroom duplex, you 
will find an apartment to meet your needs 
at Passadiço 11. Whatever your choice, 
a first class standard of living in an 
excellent location is guaranteed.



Fracção A - T2 - 82,4 m2

Unit A - 2 Bedroom - 82,4 sqm
Fracção B - T1 - 69,3 m2

Unit B - 1 Bedroom - 69,3 sqm

Piso 0  |  Floor 0



Fracção C - T2 - 80,1 m2

Unit C - 2 Bedroom - 80,1 sqm
Fracção D - T1 - 67,4 m2

Unit D - 1 Bedroom - 67,4 sqm

Piso 1  |  Floor 1



Fracção E - T2 - 79,0 m2

Unit E - 2 Bedroom - 79,0 sqm
Fracção F - T2 - 75,0 m2

Unit F - 2 Bedroom - 75,0 sqm

Piso 2  |  Floor 2

D
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Fracção G - T2 - 82,8 m2

Unit G - 2 Bedroom - 82,8 sqm

Piso 3  |  Floor 3



Fracção H - T3 Duplex - 154.85 m2  + Terraço 29,2 m2

Unit H - 3 Bedroom Duplex - 154.85 sqm + Terrace 29,2 sqm

Piso 3  |  Floor 3 Piso 4  |  Floor 4

A informação que consta nesta brochura é meramente indicativa e não tem caráter contratual. Poderá, por motivos técnicos, comerciais ou legais, ser sujeita a alterações sem aviso prévio.
The information contained in this brochure is not contractual. It is exclusively for purely indicative purposes. It may be changed without prior notice for technical, commercial, legal, or any other reason.



Rua Garrett, 19 - 3ºA 

1200-203 Lisboa

 +351 213 420 029

upi@upi.pt   |  www.upi.pt

Criada em França em 1994 e estabelecida no nosso país desde 2014, a UPI surge no mercado 
imobiliário de Lisboa como resposta à crescente procura de apartamentos premium. Assumindo que 

reabilitar é um desafio e uma responsabilidade, trabalhámos desde então com a missão de devolver à 
capital o fulgor que certos edifícios e áreas da cidade tinham perdido com a passagem do tempo.

Founded in France in 1994 and later in 2014 in Portugal, UPI has established its presence in Lisbon's 
property market in answer to the growing demand for premium quality apartments. 

Understanding that restoration is a challenge as well as a responsibility, our mission is to restore a number of 
buildings and areas of the city to their former glory.



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

The information contained in this brochure is not contractual. It is exclusively for purely indicative purposes. 
It may be changed without prior notice for technical, commercial, legal, or any other reason.


