




Fachada do edifício  
da Praça da Alegria

Building facade  
of Praça da Alegria

Muitas vezes, por trás do cosmopolitismo  
das mais movimentadas avenidas, Lisboa  
tem a capacidade de nos surpreender  
com o simples virar de uma esquina. 

O que era um lugar de intenso comércio 
e actividade económica, rapidamente dá lugar  
à calmaria de uma praça adjacente. 

É como um pequeno segredo que a cidade 
guarda para que possa manter a exclusividade,  
como uma aldeia com a sofisticação do centro  
de uma capital europeia ou como o conforto de 
um jardim no interior do seu prédio. 

Behind the cosmopolitan busiest avenues,  
Lisbon has the capacity to surprise us just  
by turning a corner. 

A place of intense trade and economic activity 
quickly gives way to a calm square just there, 
right next to you. 

It's like a little secret that the city keeps  
so it can maintain exclusivity. Like a village  
with the sophistication of a European capital 
centre or the comfort of a garden inside  
a building.
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Harmonia  
em pleno centro  
histórico
Harmony in the historic  
center of Lisbon

With the Alfredo Keil Garden in the centre,  
Praça da Alegria is a typical Lisbon square. The contrasts 
may range from a place of freshness on a hot summer day 
to a decoration with autumn leaves. Its various species 
of exotic trees and the shade they provide, its wooden 
benches and the fountains in the gardens invite you to sit 
and be amazed by the quietness that exists in the heart  
of Lisbon. 

The fountain flanked by two imposing trees and a bust 
of Alfredo Keil (painter and composer of the Portuguese 
anthem) give this romantic garden of the XIX century  
a strong sense of harmony in its variety, something that  
is typical of all its surrounding area.

Com o Jardim Alfredo Keil no centro, a Praça da Alegria 
é uma praça típica de Lisboa, um lugar de frescura  
num dia quente de verão ou decorada de folhas  
variadas no Outono. As suas várias espécies de árvores  
exóticas e a sombra que proporcionam, os seus bancos  
de madeira e a fonte existente no jardim convidam  
a que se sente e se deixe surpreender pela placidez 
existente em pleno centro lisboeta. 

A fonte ladeada por duas imponentes árvores  
e um busto de Alfredo Keil (pintor e compositor do hino 
português) dão a este jardim romântico do séc. XIX  
uma forte sensação de harmonia na sua variedade,  
algo que é típico de toda a sua área envolvente.

PRAÇA DA ALEGRIA
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Uma praça exclusiva 
numa cidade admirável

A Praça da Alegria tem nas suas afluentes vários  
dos mais interessantes pontos de Lisboa. O exemplo  
mais óbvio é a Avenida da Liberdade e a sua inspiração  
nos grandes Boulevards parisienses mas há também  
a Rua da Conceição da Glória, que nos leva  
até à boémia do Bairro Alto, ou a Travessa da Alegria  
que vai dar ao Jardim Botânico e às concorridas 
esplanadas do jardim do Príncipe Real. 

Pela sua história e localização esta é uma das zonas  
mais nobres e movimentadas da capital portuguesa.  
Tem vários teatros e cinemas como o Tivoli ou o S. Jorge, 
lojas de alta costura como a Louis Vuitton ou a Prada 
e vários restaurantes conhecidos como o Solar dos 
Presuntos ou o Olivier.

The surroundings of Praça da Alegria are some  
of the most interesting points of Lisbon. The most obvious 
example is the Avenida da Liberdade. Its inspiration  
are the great Parisian Boulevards but there is also  
the Rua da Conceição da Glória, which takes us  
to the bohemian Bairro Alto, or the Travessa da Alegria 
that leads to the Botanical Garden and the crowded 
terraces of the Príncipe Real garden. 

For its history and location this is one of the noblest  
and busiest areas of the Portuguese capital.  
It has several theaters and cinemas like the Tivoli  
or S. Jorge, couture shops such as Louis Vuitton or Prada 
and several restaurants known as Solar dos Presuntos  
or Olivier.

An exclusive square in an admirable city

LISBOA

Vista aérea para  
a Avenida da Liberdade  

e Rio Tejo

Aerial view  
of Avenida da Liberdade  

and Tagus River

Avenida  
da Liberdade

Vista do Parque 
Eduardo VII 
para a Praça 
Marquês de Pombal

View across  
Parque Eduardo VII 
to Marquês  
de Pombal Square
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O arquiteto Samuel Torres de Carvalho fez uso  
da sua vasta e bem sucedida experiência  
em reabilitação de edifícios carismáticos em Portugal 
e Espanha para criar um espaço moderno, de linhas 
simples e sóbrias mas que evoca também as origens 
através do estuque e do azulejo. 

É a riqueza da azulejaria portuguesa e dos baixos 
relevos presentes nos acabamentos de um nobre edifício 
pombalino que se renova, conservando a essência  
e virtude ornamental tipicamente portuguesa.

Architect Samuel Torres de Carvalho made use of his vast 
and successful experience in rehabilitating charismatic 
buildings in Portugal and Spain to create a modern space 
with simple and sober lines but that at the same time 
evoke the origins through plaster and tile. 

It is the richness of the Portuguese tiles and the bas-reliefs 
present in the finishing of a noble Pombaline building  
that is renewed, conserving the essence and ornamental 
virtue that are so typically Portuguese.

A essência que habita  
a Alegria 25
The essence that dwells in Alegria 25

8 APARTAMENTOS E 2 TOWNHOUSES

8  APARTMENTS & 2 TOWNHOUSES

Hall de entrada

Entry Hall
1
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É a riqueza da azulejaria portuguesa  
e dos baixos relevos presentes  
nos acabamentos de um nobre edifício 
pombalino que se renova, conservando 
a essência e virtude ornamental 
tipicamente portuguesa. 

It is the richness of the Portuguese  
tiles and the bas-reliefs present  
in the finishing of a noble Pombaline 
building that is renewed, conserving 
the essence and ornamental virtue  
that are so typically Portuguese.

T2 duplex +1  
piso do jardim, sala

T2 duplex +1 
garden floor 
iliving-room 

2

alegria25.com

10 11

A
le

gr
ia

 2
5



T2 + 1 duplex  
piso 3 mezanino, quarto

T2 + 1 duplex  
4th floor mezzanine, living-room

T2 + 1 duplex  
piso 3, sala

T2 + 1 duplex  
 3rd floor, living-room 

3 4
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São os detalhes de um teto, a amplitude das janelas,  
os jardins ou as varandas que tornam estes apartamentos 
únicos e adaptados a um estilo de vida cosmopolita  
mas seguro e refugiado da azáfama da cidade. 

Com tipologias T2, T3, duplex e triplex, estes oito 
apartamentos e duas townhouses vão dos 131m2  
até aos 288m2 e são várias formas e tamanhos  
de um conforto único, de uma luz também ela única  
que, apesar disso, se adapta às escolhas de cada um.

It’s the details of a ceiling, the width of the windows,  
the gardens or the balconies that make these apartments 
unique and adapted to a cosmopolitan but safe lifestyle, 
sheltered from the hustle and bustle of the city. 

With T2, T3, duplex and triplex typologies, these  
eight apartments and two townhouses range from 131m2 
to 288 m2. There are various shapes and sizes  
of a unique comfort, of Lisbon special and unique light, 
yet adapted to each clients’ choices.

As várias formas  
de um ambiente único
The various forms of a single environment

T2, T3, DUPLEX & TRIPLEX T2 duplex + 1 
piso do jardim, cozinha

T2 duplex + 1 
garden floor, kitchen

Tardoz

Interior garden
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“Para mim a Arquitetura  
é algo divertido. 

Sem alegria não há Arquitetura.

Architecture is fun for me.  
Without joy,  

there is no Architecture.”
São casas feitas de pequenos detalhes, como os padrões 
de azulejos originais da fachada que complementam  
o brilho sol com um azul fresco como a maresia. 
Samuel Torres de Carvalho e a sua equipa não  
se pouparam a esforços para que todos os acabamentos 
obtivessem a maior qualidade técnica e material.

Os pavimentos em pedra natural e os soalhos  
em carvalho remetem subtilmente para a simplicidade  
da vida de outros tempos complementando  
com o conforto da arquitetura mais moderna. 

O chão das casas de banho é feito em pavimento 
radiante para que possa ter um inverno acolhedor sem 
desperdícios energéticos assinaláveis. Os apartamentos 
estão também munidos de sistema de segurança.

Beautiful houses made of small details such as the original 
tile patterns of the facade that complement the sunshine 
with a cool blue as the sea air.

Samuel Torres de Carvalho and his team have spared 
no effort to ensure that all finishes achieved the highest 
technical and material quality.

The natural stone flooring and the oak flooring 
subtly remind us of the simplicity of life from ancient 
times, complementing the comfort of the most modern 
architecture. 

The bathrooms have underfloor heating so you can have  
a cozy winter without significant energy waste.  
The apartments are also equipped with a security system.

T2 duplex + 1 
piso do jardim, cozinha

T2 duplex + 1 
garden floor, kitchen

7

Arquiteto / Architect  
 Samuel Torres de Carvalho
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T2 + 1 Duplex  
piso 3 mezanino, I.S quarto

T2 + 1 Duplex 
3rd floor mezzanine, bedroom S.I.

T3 - piso 2, kitchenette

T3 - 2nd floor, kitchenette
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Todas as condições estão reunidas para que possa 
disfrutar de cada raio de sol no conforto do seu jardim, 
na sua varanda, no interior de sua casa, onde não faltará 
a luz solar, talvez até nas áreas verdes circundantes. 

Está tudo preparado para que tenha um refúgio  
após um passeio até à Baixa ou após um longo dia  
de trabalho, e isso só se consegue aliando o mais 
rigoroso gosto estético à preocupação  
com o conforto de um lar.

All the conditions are met so you can enjoy every ray  
of sunshine in the comfort of your garden, on your 
balcony, inside your house, where there will be plenty  
of sunlight, maybe even in the surrounding green areas. 

All is prepared so you have a haven after a walk to go 
downtown or after a long day of work, and this can only 
be achieved by combining the most rigorous aesthetic 
taste with concern for the comfort of a home. 

Um refúgio em plena luz do dia
A haven in broad daylight

DE 131M2 A 288M2  

FROM 131M2 TO 288M2

T3 - piso 2, suíte

T3 - 2nd floor, suite

T3 - piso 2, sala

T3 - 2nd floor, living-room
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T3 triplex townhouse 
piso 2, sala

T3 triplex townhouse 
2nd floor, living-room
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O lugar que vai  
escolher para viver
The place you will choose to live

ESTILO DE VIDA ESSENCIAL

ESSENCIAL LIFESTYLE

Fachada do edifício 
da Rua de Sto.  

António da Glória

Building facade  
of Rua de Sto. 

António da Glória

13A amplitude dos espaços, a funcionalidade das linhas, 
os jardins, pedem que relaxe e, ao mesmo tempo, pedem 
a companhia daqueles de que mais gosta num ambiente 
recolhido e privado mas com todas as vantagens  
e comodidades de uma grande cidade.

The extent of the spaces, the functionality of the lines  
and the gardens ask you to relax and, at the same time, 
ask for the company of those you like best in a private  
and quiet environment but with all the advantages  
and amenities of a big city.
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Samuel Torres de Carvalho
O ARQUITETO 
THE ARCHITECT

STC - Arquitetura lda. é um escritório de Arquitetura, 
Coordenação e Gestão, liderado pelo Arquiteto  
Samuel Torres de Carvalho. Formado pelo Colegio Oficial  
de Arquitetura de Madrid, onde foi docente desde 1989 
até 2016, tem 28 anos de experiência profissional  
com projetos desenvolvidos em Portugal e noutros países  
da Europa.

Como método de trabalho, a STC aprecia a participação 
na fase embrionária de cada projeto e a definição  
de conceitos relacionados com o desenvolvimento  
da marca, incluindo a sua dimensão económica  
e financeira, tendo um envolvimento ativo em todos  
os seus componentes. Este método e o seu envolvimento 
engloba a participação de todos os participantes  
do processo, com o objetivo de produzir ideias fortes, 
conceitos apropriados favorecendo a personalidade  
do projeto. 

Durante a sua carreira profissional, Samuel Torres  
de Carvalho recebeu vários prémios tais como: o Prémio 
COAM ( Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid);  
Prémio "A Melhor Reabilitação Urbana" e "Melhor Projeto 
Turístico" em Portugal pelo Hotel Memmo Alfama no ano 
2014. Já em 2017, o Hotel Memmo Principe Real  
foi distinguido pela revista Monocle como o "Smartest 
Urban Hotel" no mundo. 

O Arquiteto Samuel Torres de Carvalho está encarregue 
da coordenação geral de todos os projetos e a sua 
experiência garante compreensão relativamente à posição 
do cliente, e um conhecimento profundo acerca do ato  
de desenhar.

STC - Architecture Lda. is an Architecture Office, 
Coordination and Management, led by Architect Samuel 
Torres de Carvalho. Graduated from the Official College 
of Architecture of Madrid, where he taught from 1989 
to 2016, he has 28 years of professional experience 
with projects developed in Portugal and other European 
countries.

As a working method, STC appreciates the participation 
in the embryonic phase of each project and the definition 
of concepts related to the development of the brand, 
including its economic and financial dimension, having 
an active involvement in all its components. This method 
and all around it involve the cooperation of all participants 
in the process, with the aim of producing strong ideas, 
appropriate concepts favouring the personality  
of the project.

During his professional career, Samuel Torres de Carvalho 
received several awards such as the COAM Award 
(Official College of Architects of Madrid);  "The Best 
Urban Rehabilitation" Prize and "Best Tourist Project"  
in Portugal, by Memmo Alfama Hotel in the year 2014.  
In 2017, Memmo Principe Real Hotel was distinguished  
by Monocle magazine as the "Smartest Urban Hotel"  
in the world.

Architect Samuel Torres de Carvalho is in charge  
of the overall coordination of all projects and his 
experience guarantees understanding of the client’s 
position and a deep knowledge about the act of drawing.

Arquitetura e arte,
um projeto autêntico
Architecture and art, an authentic project

Esboço arquitetónico elaborado 
pelo Arquiteto Samuel Torres  
de Carvalho

Architectural drawing  
by the Architect Samuel Torres  
de Carvalho

1

alegria25.com

26 27

A
le

gr
ia

 2
5



info@alegria25.com

www.alegria25.com

(+351) 924 422 852

(+351) 924 441 817

Praça da Alegria 25 

1250-004  Lisboa - Portugal

Promoção

Development

As presentes imagens são meramente demonstrativas e não representam caráter contratual. 
These images are merely indicative and do not represent contratual character.
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