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LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO 

RELATORIO DE GESTAO 

RELATIVO AO EXERCicro FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

INTRODUC;:AO 

o presente relatorio e elaborado visando dar cumprimento as obnqacoes 

anuais estabelecidas no nO 2 do ArtO 310 do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de 

Marco, 

DESCRIC;:AO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAlS ACONTECIMENTOS 

o " Lisbon Urban - Fundo especial de investimento irnobillano fechado", 

doravante abreviadamente designado por FUNDO LISBON URBAN, foi 

constitufdo em 28 de Dezembro de 2006, por subscricao particular, com 

um capital de € 5.250.000 (cinco milh6es duzentos e cinquenta mil 

euros), representado por 525000 unidades de particlpacao emitidas a 10 

euros cada, subscritas por um so participante, nao tendo ocorrido ate final 

do exercfcio 

participacao. 

de 2007 quaisquer outros movimentos nas unidades de 

o fundo foi 

reabilitacao 

c

e 

onstitufdo com uma polftica 

reconversao de imoveis, na 

de investimentos 

zona de Lisboa, 

centrada 

atraves 

na 

do 

desenvolvimento de projectos de construcao de qualidade e destinados 

essencialmente a habitacao. Perseguindo este objectivo 0 FUNDO LISBON 

URBAN efectuou, ainda em 2006, a aqulsicao de um predio urbano 

denominado Palacio dos Con des de Mur<;a, site na Rua de Santos-o-Velho 

e Rua de S. Jcao da Mata, em Lisboa. 0 projecto para 0 Palacio foi 

desenvolvido em 2007 e e da autoria dos arquitectos Frederico Valsassina 

e Manuel Aires Mateus. Tem ja um pedido de inforrnacao previa aprovado 

e preve a recuperacao total do Palacio com retorno ao desenho original da 

fachada e rnudanca de tipologia residencial no interior, efectuada de 

forma criteriosa. A intervencao prevista na capela e proxima do restauro, 

dado que a sua manutencao resulta do interesse historico da peca em si 

mesma. 0 jardim vai ser reorganizado, no sentido de recuperar a 

existencia de um grande jardim exterior e central, que sera ajardinado e 

de utllizacao comum - da area total do lote de € 3612 m2 a area de 

csantos



jardim sera de 1352,4 m2 . A construcao nova adossa-se sempre ao 

perfmetro do lote, configurando uma especie de novo muro do limite da 

propriedade, que aloja uma banda de apartamentos exclusivamente 

voltados para 0 interior do lote. A area de construcao bruta proposta e de 

2743,8 m2 para 0 Palacio Condes de Murc;a, 117,3 m2 de construcao 

existente e 3738,9 m2 de construcao nova, num total de 6600 m2 de 

construcao. 

CARTEIRA DE APLICAC;;:OES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

A carteira de apllcacces do FUNDO LISBON URBAN totalizava no final do 

exercfcio de 2007, 0 valor de € 5.192.914, conforme detalhe que se 

segue, correspondendo cada unidade de participacao ao valor de 

€ 9.8913. 

LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILI.A.RIO FECHADO 

CARTElRA DEAPLICAC;OES EM 31-12- 2007 

Valias 
c

'flt,'ii3omM 
Liquidez 45,794 o 45,794 
DO 45,7 94 45,794 

Im6veis 5,162,680 o 5,162,680
 
Palacio de Santos 5,1 62,680 o 5, 162,680
 

Outros Valores Activos 13,311 o 1,500
 
Outros 13,311 1,500
 

TOTAL DO ACTIVO 5221785 o 5221785 

Outros Valores Passivos 28,871 

TOTAL DO PASSIVO 28,871 

Valor do Fundo Lisbon Urban a 31-12-2007 5,192,914 

NO de Up 's emitidas 525,000 

Valor por UP 9.8913 

Lisboa, 10 de Marc;o de 2008 
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