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Santa Casa investe
€6 5 milhões

em novas instalações
A instituição vai mudar um dos seus principais
departamentos para a Avenida da Liberdade
A Santa Casa da Misericórdia

vai instalar o seu departamen
to de jogos na Avenida da Li
berdade em Lisboa até ao
final deste ano

A instituição de solidarieda
de social liderada por Pedro
Santana Lopes é proprietária
do número 194 onde funcio
nou durante anos o Instituto

Português da Juventude IPJ
e é para aqui que serão trans
feridos os serviços de jogos
que funcionam atualmente na
Rua das Taipas Esta transição
obrigou a obras de reabilitação
do edifício de €6 5 milhões
Todos os andares do prédio

serão ocupados pelos servi
ços da Santa Casa exceto as
áreas do apetecível piso térreo
que nesta zona da cidade vale
atualmente no mercado de
retalho uns preciosos €82 5
por metro quadrado
O rés de chão do prédio re

convertido em duas amplas lo
jas foi assim muito disputado
pelas marcas de luxo atentas
às poucas oportunidades que
ainda vão surgindo nesta ar
téria da capital Quem acabou
por ganhar a corrida foram as

marcas Guess e a Boutique dos
Relógios instaladas em espa
ços com áreas a rondar os 500
metros quadrados A abertura
espera se que ocorra antes do
final do ano

Mais certa é a reorganiza
ção do departamento da San
ta Casa Estamos a contar

que o Departamento de Jogos
proceda à instalação dos seus

serviços no edifício da Aveni
da da Liberdade até ao final
deste ano confirmou Helena
Lucas diretora do Departa
mento de Gestão Imobiliária e
Património da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa
A responsável descreve o

imóvel como um conjunto
edificado constituído por dois
edifícios com duas frentes de
rua uma para a Avenida da
Liberdade com nove pisos aci
ma do solo e outra para a Rua
Rodrigues Sampaio com seis
pisos acima do solo estando
estes edifícios ligados pelos
pisos inferiores dos quais
três pisos em cave são para
estacionamento

O edifício foi totalmente
reabilitado e dotado das ne

cessárias condições de segu
rança e de infraestruturas
para possibilitar a sua utili
zação pelo Departamento de
Jogos da Santa Casa daMiseri
córdia de Lisboa confirmou
a responsável pelo departa
mento de gestão imobiliária
da Santa Casa
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