




Descubra o 
Edifício Oslo

Discover the 
Oslo Building



Inspirado na arquitetura vanguardista 
escandinava, apresenta-se como 
um edifício apelativo no exterior 
com contrastes no seu volume e um 
interior que preza pela simplicidade, 
funcionalidade e sofisticação.

Inspired by Scandinavian avant-garde 
architecture, it presents itself as an 
aperitif building on the outside with 
contrasts in volume and an interior 
that values simplicity, functionality 
and sophistication.



Os envidraçados generosos, 
transmitem luz natural constante e 
que, conjugada com cores neutras 
e linhas retas, criam um ambiente 
acolhedor e elegante.

The generous glazing transmits 
constant natural light and, combined 
with neutral colors and straight 
lines, create a warm and elegant 
atmosphere.



Simplicidade, 
funcionalidade  
& sofisticação

Simplicity, 
functionality & 
sophistication



The high-quality construction 
is enhanced by the rigor in 
soundproofing and thermal insulation, 
thus allowing an energy rating A.

A construção de elevada qualidade é 
realçada pelo rigor na insonorização e 
isolamento térmico, permitindo assim 
uma classificação energética A.



O edifício dispõe de 25 frações 
com tipologias T2 e T3, com uma 
envolvência predominantemente de 
moradias, próximo do Parque da Pícua, 
onde pode usufruir de um espaço 
verde para crianças, animais de 
estimação ou atividade física.

The building has 25 fractions 
with T2 and T3 typologies, with a 
predominantly housing surroundings, 
near from Parque da Pícua, where you 
can enjoy a green space for children, 
pets or physical activity.



Farmácia, superfícies comerciais, 
escolas e outros serviços podem 
também ser encontrados nas suas 
imediações.
A localização do edifício privilegia 
o rápido acesso ao Aeroporto Sá 
Carneiro, a 14 km de distância, à 
estação ferroviária de Campanhã, a  
9 km, e ao Hospital de São João e Polo 
Universitário, que distam apenas 5 km. 

Pharmacy, shopping centers, schools 
and other services can also be found 
in the immediate vicinity.
Its privileged location with several 
road access puts it just 14 km from 
Sá Carneiro Airport, 9 km from 
Campanhã train station and 5 km from 
São João Hospital and the University 
Campus.
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