
Antigo Tribunal
de Braga

Localização

Braga

Áreas

Área de implantação do edifício: 1.064 m²

Área bruta de construção: 3.672,3 m²

O “Antigo Tribunal de Braga” está virado para a Praça Conselheiro Torres 

de Almeida e tem uma fachada do final do séc. XVIII (1780/85) cuja 

autoria se acredita ser do Arq. Carlos de Amarante. 

Está construído num estilo marcadamente Neoclássico, mas contém 

ainda laivos do Barroco e mesmo de Rococó “numa peça quase fora de 

tempo”. 

O outro lado do edifício é virado a sul, com frente para a Praça do 

Município. A sua fachada é de um edifício construído já em pleno séc. 

XIX (1820/1830).

No seu interior podemos ainda encontrar parte do troço da muralha 

medieval que integrava o sistema defensivo da cidade.

Encontra-se desenvolvido estudo para a instalação de unidade hoteleira 

com cerca de 60 quartos.
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torres de almeida

praça do município

Quer saber mais sobre as oportunidades e condições que temos para lhe oferecer? 
Contacte-nos e marque uma reunião. Teremos todo o prazer em dar-lhe todas as informações que deseja.
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A cada novo projeto alocamos

equipas multidisciplinares que

trabalham pormenorizada-

mente cada ponto do mesmo.

Passamos a ideia para o 

papel, dando especial atenção

a todas as questões

financeiras, legais e técnicas.

Alienamos os ativos no mer-

cado imobiliário, criando valor

para todos os envolvidos:

clientes e investidores.

O grupo dst é autossuficiente

em todos o processo de construção,

potenciando sinergias entre as 

várias empresas dedicadas a cada

uma das suas especialidades.

Conhecemos todas as meto-

dologias mais eficazes e

possuímos larga experiência

na gestão imobiliária.

Ciclo completo do ativo

Antecipamos novas formas de ocupação

IMOBILIÁRIO
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