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Razão de ser

O projeto “Carmos´s Residence – Art Apartments” é 
muito mais do que o fruto de uma vida de cumplicidade 
mútua e de amor por parte de quem gosta tanto de 
viajar, quanto de receber a família, amigos ou colegas. 
É, ainda, para além de um meio de tentar rentabilizar 
uma parte das economias acumuladas ao longo de mais 
de três décadas de entrega incondicional à profissão de 
médico que ambos abraçámos com genuína vocação, 
sobretudo, uma forma de homenagear alguém que ali 
nasceu pouco tempo antes de perder tragicamente a 
sua mãe, padecente de uma enigmática e inexorável 
doença. A Dª Maria do Carmo, fez da sua vida uma 
permanente dádiva de ternura e de felicidade para os 
que a rodearam ao longo das suas mais de seis décadas 
de vida.

Decidimos, pois, reabilitar os dois apartamentos entre-
tanto devolutos, situados por cima de um espaço com-
ercial arrendado, num prédio de três pisos localizado 
numa rua pedonal da zona histórica da baixa citadina e 
que herdáramos há alguns anos.

About Us

The “Carmo’s Residence Art Apartments” project is 
much more than the result of a life of mutual complicity 
and love for those who enjoy travelling as much as 
entertaining family, friends and colleagues. It is also a 
means to try and make profitable part of the savings 
gathered for over three decades of unconditional dedi-
cation to the medical profession that we both embraced 
as our true calling, and above all, a way to pay tribute to 
someone who was born not long before tragically losing 
their mother, a sufferer of an enigmatic and relentless 
disease. Maria do Carmo made her life a permanent gift 
of kindness and of happiness to those who surrounded 
her throughout her six decades of life.

Therefore, we decided to rehabilitate two of the vacant 
apartments, situated above a rented commercial space, 
in a three story building located on a pedestrian street 
in the downtown area we had inherited a few years 
back.
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