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Se existe, no Porto, um eixo que melhor retrata o resultado 
da simbiose entre a revitalização e a valorização do que a 

cidade tem de mais “seu”, esse eixo é a Avenida dos Aliados. 
Entre a Câmara Municipal e a Praça da Liberdade, a apenas 2 
passos da surpreendente estação de São Bento, nasce aqui o 

Living Aliados para viver o Porto em pleno.
 

Honrando o fabuloso trabalho de conservação do património 
arquitetónico nesta zona, o Living Aliados é uma reabilitação 

de um edifício histórico do princípio do século XX, 
preservando a sua imponente fachada original.

O projeto, da autoria do arquiteto António Leitão Barbosa, 
conjugando preservação e modernidade, acolhe 15 

apartamentos topo de gama. 

Disponíveis nas tipologias T1 a T2, os apartamentos 
distribuem-se por 4 pisos e apresentam áreas de 54 a 128 

m2, amplitudes absolutamente incomuns no centro da 
cidade. 
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If there is an axis in Porto that best describes the result of 
the symbiosis between the revitalization and the valuation of 

what the city has of its own, that is Avenida dos Aliados.
Between the City Hall and Praça da Liberdade, just 2 steps 
away from the extraordinary São Bento train station, Living 

Aliados is born here to live Porto at its fullest.

Honouring the fabulous conservation work of the 
architectural heritage in this area, Living Aliados will be 
rehabilitated in a remarkable manner, a historic building 

from the beginning of the twentieth century, preserving its 
imposing original façade.

The project by architect António Leitão Barbosa, combining 
preservation and modernity, features 15 state-of-the-art 

apartments.

Available in typologies 1 to 2-bedroom, the apartments are 
spread over 4 floors and offer areas ranging between 54 and 

128 sqm, absolutely unusual areas in the city centre.



Se Portugal está na moda, muito se deve ao Porto, hoje uma 
cidade aberta ao mundo, que recebe, de alma e coração, 
novos habitantes. Uma cidade cheia de personalidade, 

visitantes, estudantes e investidores, ao mesmo tempo que 
está em plena ebulição. 

O movimento de regeneração urbana que há mais de 10 
anos agita a cidade chega a cada vez mais zonas e, com os 
novos edifícios, vêm também novos conceitos de habitação, 

turismo e comércio. 

Tudo isto sem que o Porto ceda na sua personalidade! Uma 
cidade genuína e autêntica, que sabe receber, com um 

invejável património histórico, arquitetónico, gastronómico e 
cultural em cada ruela.

Portugal is fashionable and that is largely due to Porto, 
which is nowadays a city open to the world that welcomes 

new inhabitants fully and wholeheartedly.
A city in full swing, bursting with personality, visitors, 

students and investors.

The urban regeneration movement that has been stirring 
the city for over 10 years is reaching more and more areas, 

and with the new buildings new concepts of housing, 
tourism and commerce emerge.

All this without Porto losing its personality!
A genuine and authentic city, which knows how to welcome 
people, with an enviable historic, architectural, gastronomic 

and cultural heritage in each street.











Materiais e acabamentos de grande nobreza e a funcionalidade dos 
espaços interiores pensada ao detalhe diferenciam estes apartamentos, 

onde um pé-direito alto, as varandas e terraços virados a sul, possibilitam 
uma excelente exposição solar.

Noble materials and finishes and the functionality of the interior spaces 
designed in detail differentiate these apartments, where a high ceiling, 

the balconies and the terraces facing south, offer an excellent sun 
exposure.













PISO 2
2ND FLOOR

PISO 3
3RD FLOOR

PISO 4
4TH FLOOR

PISO 5
5TH FLOOR

5A

T1 
1 BEDROOM
68 M2 /SQM

5B

T1 
1 BEDROOM
54 M2 /SQM

5C

T1 
1 BEDROOM
76 M2 /SQM

4A

T1 
1 BEDROOM
62 M2 /SQM

4B

T1 
1 BEDROOM
62 M2 /SQM

4C

T1 
1 BEDROOM
60 M2 /SQM

4D

T2
2 BEDROOM
128 M2 /SQM

3A

T1 
1 BEDROOM
62 M2 /SQM

3B

T1 
1 BEDROOM
62 M2 /SQM

3C

T1 
1 BEDROOM
66 M2 /SQM

3D

T2
2 BEDROOM
128 M2 /SQM

2A

T1 
1 BEDROOM
62 M2 /SQM

2B

T1 
1 BEDROOM
62 M2 /SQM

2C

T1 
1 BEDROOM
66 M2 /SQM

2D

T2
2 BEDROOM
128 M2 /SQM

4D4C4B4A

3D3C3B3A

2D2C2B2A

5C5B5A

* ÁREA BRUTA PRIVATIVA / GROSS PRIVATE AREA
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CERTIFICADO ENERGÉTICO 
/ ENERGY RATE
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PROJETO GERIDO POR / 
DEVELOPMENT MANAGED BY

As informações contidas nesta brochura são meramente indicativas e podem, por razões técnicas, comerciais ou legais, ser sujeitas a alteração ou variação.
Os desenhos em 3D incluídos nesta brochura são indicativos e podem ser sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Esses desenhos em 3D não são contratuais e não são vinculativos.

The information in this brochure is merely indicative and may, for technical, commercial or legal reasons, be subject to changes or variations.
The 3D renderings included in this brochure are indicative and may be subject to change without notice.

Those 3D renderings are non-contractual and non-binding.

Comercialização / Sales

Puffin Real Estate, Lda. (AMI 17155)

Rua António Maria Cardoso, 2 (1200-027 Lisboa)

Tlf.: +351 96 361 43 82 

vendas@quetzal-properties.com




