
WHEN MODERN AND HISTORY ARE CONVERGE

INVESTMENT IN PORTO?
 IT'S HERE!

'Emanuelle Investments'

 

 

Edifício Tomás - Zona histórico do Porto

'Emanuelle Investments' company is a development company
with 3 years of experience in the market.

 Having completed a few successful projects, we are now able
offer this incredible building.

 

RUA

FERNANDES TOMAS 915



O EDIFÍCIO

THE BUILDING

 

 

Este projeto preserva a tradição antiga e encantadora do edifício e combina em
novo design e construção, de modo a proporcionar uma experiência de
habitação urbana.
 
A Rua de Fernandes Tomás, uma das principais ruas do Porto, dá-lhe a
proximidade com os principais transportes públicos, área comercial e área
histórica.
 
O maior projeto de investimento municipal no Porto (Mercado do Bolhão) fica
a apenas 150 metros do prédio
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This project preserves the ancient and enchanting tradition of the building and
Blends in new design and construction so as to provide an urban housing
experience.
 
Rua de Fernandes Tomás one of the main streets in Porto gives you the
proximity to the main pucblic transport, shops area and historical area.
 
The largest Municipal investment project in  Porto (Mercado do Bolhao) is only
150 meters from the building 



OS APARTAMENTOS

THE APARTMENTS 

 

 
O Projeto Fernandes Tomas fornece
uma excelente seleção de apartamentos e
espaço comercial que produz o melhor canal de
investimento na cidade do Porto.
 
No térreo, existem os dois
lojas comerciais, uma voltada para a Rua
Bonjardim e outra para a Rua Fernandes Tomas.
 
Depois, existem vários tipos de apartamentos.
Apartamentos em espaço aberto e
apartamentos T1 em cada andar.
No andar de cima há duas coberturas com
grandes varandas modernas
com vista para o centro da cidade.

 

 

The Fernandes Tomas Project provides
an excellent selection of apartments and
commercial space that produces the finest
investment channel in the city of Porto.
 
On the ground floor there are the two
commercial shops, one facing Bonjardim Street
and the other Fernandes Tomas Street.
 
Then there are several types of apartments.
Open space apartments and T1 apartments on
each Floor. 
 On the top floor there are two penthouses
with large modern balconies
overlooking the city center.
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LOCALIZAÇÃO

LOCATION

 

 

 

100 m - Metro principal Trindade
150 m - Mercado do Bolhão
600 m - Galeria De Paris
700 m - Metro São Bento
1,200 m - Ribeira do Porto

 

Edifício 

Mercado
do BolhãoGaleria De

Paris

São 
Bento

Trindade

Ribeira do
Porto
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Frações C & E  -  T0+1   44,23 m2 + 3,56 m2 Varanda

Piso  -  1st & 2nd
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Frações D & F  -  T1+1   67,66 m2 

Piso  -  1st & 2nd  
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Fração G -  T0+1   34,97 m2 + 9,64 m2  Terrace

Piso  -  3rd 
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Fração  H  -  T1   57,07 m2 + 10,91 m2  Terrace

Piso  -  3rd
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TABELA DE ÁREA

AREA TABLE 

 Floor 
Piso

Fraction
Fração

Topography
Topografia

Área
interior

Área
Exterior

Value
Valor

0

0

1

1

2

2

3

3

A

B

C

D

E

F

G

H

Shop
Loja
Shop
Loja

T0 + 1

T0 + 1

T1 + 1

T1 + 1

T1

T0

63,42

39,87

44,23

67,66

67,66

44,23

57,07

34,87

10,91

2.15

9,64

-

-

-

-

VENDIDO

243,000€

249,000€

183,000€

265,000€

-

VENDIDO

184,000€

179,000€
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Area
Total

63,42

39,87

46,38

67,66

44,23

67,66

44,51

67,66
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1º - Construção
 
- Recuperação da estrutura conforme a traça original do edifício, com estrutura em
madeira maciça apoiada em paredes de alvenaria maciça:
- Lajes de piso em vigas de madeira, sobre as quais é colocado um primeiro piso de
suporte em placas de OSB.
- Sobre o piso OSB será montada a estrutura de reguado de madeira maciça onde e
assente o pavimento final em madeira maciça. 
- Entre o OSB e no meio dos elementos do reguado será aplicado atenuante acústico
em granulado de cortiça como atenuante acústico.
- Nas zonas húmidas da habitação, o painel OSB será substituído por placas Viroc,
sobre as quais é aplicada uma betonilha de forma, enchimento e
regularização, sendo devidamente impermeabilizada antes de receber o
revestimento final.
- As paredes divisórias e interiores serão do tipo de estrutura leve metálica com
revestimento em gesso cartonado, podendo ser duplas e sempre devidamente
isoladas térmica e acusticamente.
- As fundações da caixa de elevador serão em betão, tal como a estrutura de suporte
vertical, sendo as paredes divisórias do elevador fechadas com blocos de betão.
- O último piso tem paredes exteriores constituídas como paredes leves metálicas
duplas, com isolamento térmico e acústico interior.
- A cobertura será de estrutura em madeira, revestida a telha cerâmica, sendo tido o
cuidado de assegurar a impermeabilização e o bom comportamento térmico de todo
o elemento.

 
Memória Descritiva de Materiais e Acabamentos 

Prédio Rua Fernandes Tomás

2º - Exteriores
 
- Paredes exteriores em alvenaria de pedra, revestidas a azulejo cerâmico conforme
o existente na fachada voltada para a Rua do Bonjardim e rebocado na fachada
voltada para a Rua de Fernandes Tomás.
- Caixilharias exteriores, de abrir, com rutura térmica e pintadas de branco, com
vidros duplos e transparentes;
- Padieiras, soleiras e ombreiras dos vãos de janelas em pedra, conforme o existente.
- Platibandas do prédio em pedra de granito, conforme o existente.
- Guarda-corpos dos vãos em ferro, cor cinza forja.
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3º – Interiores
 
- As zonas comuns interiores apresentam paredes pintadas de branco e chão em
madeira maciça de pinho, com tetos em gesso pintados de branco.
- As escadas de acesso, corrimãos e rodapés são também em madeira maciça com
acabamento aparente.
- Todas as frações apresentam pavimento em madeira maciça de pinho, com rodapés
em madeira.
- As paredes interiores serão em geral lisas e pintadas de branco.
- Tetos em geral do tipo teto falso em gesso cartonado hidrofugado, pintado a
branco e com sancas de iluminação junto aos vãos de janela.
- Os pavimentos das instalações sanitárias estão previstos em revestimento cerâmico
Globe Branco 60x60 da Revigres.
- As paredes das instalações sanitárias serão revestidas do chão ao tecto com o
cerâmico Silken 30x60 Branco rectificado da Revigres, com a aplicação de espelho na
zona do lavatório.
- Nas cozinhas, sobre o balcão e abaixo dos armários superiores, a secção de parede
será revestida com o cerâmico Revival white 30x45 da Revigres.
- Aros, apainelados, portas interiores e restante carpintaria em MDF pintado de
branco.
- Portas de Entrada com dispositivo de abertura de segurança.
- Móveis de Cozinha à medida, com lava-louça embutido em tampo em mármore de
Estremoz e acabamentos de cor branca (poderá ser acertado).
- Torneiras e misturadoras  com mono comando da W7, série Wenzo.
- Louças Sanitárias Roca, série The Gap Confort.
- Móveis de WC à medida, com tampo em mármore de Estremoz e lavatório
embutido Roca.
- Isolamento acústico entre habitações.
- Pré-instalação de ar condicionado Samsung ou similar, sistema “multisplit“.
- Tubagens de água quente e fria em tubo de prolipropileno.
- Entrada e ascensor para todas as frações de habitação independente das lojas no
Rés-do-chão.
- Iluminação: ponto de luz por cada divisão.
- Eletrodomésticos: Instalação de placa, exaustor, forno micro-ondas e frigorífico de
marca Teka, Beko ou similar.

 
 
- Todo o último piso, incluindo o revestimento exterior de paredes emchapa
metálica, bem como os vãos de janelas e portas exteriores, com acabamentoa cor de
barro vermelho (RAL 3009).



'Emanuelle' is a global entrepreneurial company operating in Porto and refurbishing ancient
buildings to provide the city with a modern and urban housing product, combined with the

city's ancient building tradition. 
 

In addition to offering you a variety of apartments from our projects, we can also provide our
property management service. 

 
Emanuelle's subsidiary, "Ready for Guests", can supply all the services you need to operate

your apartment in the local or short-term rental market.

A 'Emanuelle' é uma empresa empresarial global que opera no Porto e recondiciona edifícios
antigos para fornecer à cidade um produto residencial moderno e urbano, combinado com a

tradição de construções antigas da cidade.
 

Além de oferecer a você uma variedade de apartamentos de nossos projetos, também
podemos fornecer nosso serviço de gerenciamento de propriedades.

 
A subsidiária da Emanuelle, "Ready for Guests", pode fornecer todos os serviços necessários

para operar seu apartamento no mercado local ou de aluguel de curto prazo.
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Email: office@emanuelle-invest.com  |   Tel: +351 919-770-965


