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- David Carapinha CEO & Founder

No ano em que completa o seu segundo aniversário, 
a Home Tailors Real Estate coloca em ação o seu 
plano de expansão. 
Depois do sucesso obtido na sua agência das 
Avenidas Novas, Lisboa, onde a mediadora conta já 
com uma equipa de 25 profissionais especializados 
em angariação, investimento e consultoria de 
negócios, o projeto será agora ampliado para três 
novas localizações.
É já em Maio de 2019 que abre as portas o novo 
balcão de Sesimbra, na Rua Cândido dos Reis nº31 
(junto à Fortaleza, Santiago), focado nas casas de 
praia e nas propriedades de campo, desde a 
marginal de Sesimbra até à beleza selvagem da 
Serra da Arrábida.
Ainda durante o verão verá luz o novo balcão de 

Home Tailors, cada vez mais perto de si!
Expansão, qualidade de serviço e mercado de luxo!

  

Telheiras, na Rua Pires Jorge nº5 Loja 2, aproximando 
assim a equipa Home Tailors de um mercado mais 
focado nas habitações de família. 
Já em Setembro, a Home Tailors chega a Mafra, 
numa localização privilegiada na Rua Arquiteto 
Ludovice Nº3, Loja A.
Neste seu plano de expansão, a Home Tailors abre 
candidatura para consultores imobiliários. Não 
descurando no seu serviço de excelência e de 
proximidade, a aposta na formação gratuita e 
contínua dos seus colaboradores continua a ser uma 
máxima da marca, levando até si profissionais com 
elevada qualificação e especialização. 
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2017
Fevereiro
Criação da Marca Home Tailors Real Estate
Março
Constituição da primeira equipa comercial
Junho
Inauguração da primeira agência Home 
Tailors no Areeiro, Lisboa

2018
Março
David Carapinha, CEO da Home Tailors, surge 
numa entrevista na Revista FORBES
Junho
A atriz Helena Laureano é apresentada como 
embaixadora da marca Home Tailors
Setembro
A Home Tailors apresenta pela primeira vez os 
seus imóveis no programa Espaços&Casas, 
SIC Notícias
Novembro
A Revista Business (Jornal Público) dedica a 
sua capa à “Agência imobiliária de luxo que se 
tornou um fenómeno de crescimento”

2019
Janeiro
A marca distingue os seus agentes com 
melhor desempenho comercial
Maio
Inauguração da segunda loja da marca em 
Sesimbra, Setúbal
Junho
A Home Tailors apresenta o seu plano de 
expansão enquanto rede imobiliária
Setembro
Inauguração da nova loja da marca em Mafra
Outubro
A Home Tailors inaugura a sua nova loja em 
Telheiras

FAÇA PARTE DE UMA EQUIPA EM CONSTANTE

recrutamento@htailors.com
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Moradia T3

Com uma localização esplêndida, na Praia Grande, 
Colares - Sintra. Com acesso direto à praia, esta 
fantástica Moradia com 312 m2, implantada em 
terreno com 4520 m2, tem uma vista soberba de 
mar, uma vista deslumbrante das estrelas e um 
inacreditável pôr do sol!
Projecto de arquitectura que privilegiou o requinte, 
o bom gosto, o bem-estar e a funcionalidade, em 
todas as assoalhadas existem grandes janelas e 
portadas direcionadas a poente, para usufruir 
mesmo de dentro da moradia, de uma vista 
completa de mar.

Praia Grande, Colares
1.760.000€ | HT_1665 

264

útil m2

3 3 4520

total m2

2
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Apartamento T1

Inserido na Avenida do Brasil, numa das zonas 
nobres e calmas de Alvalade encontramos este 
apartamento T2 convertido em T1 de 81 m2 

totalmente remodelado.

Avenida do Brasil, Alvalade
325.000€ | HT_1590

1 1 -

Apartamento T5

Distinto apartamento T5 de 8 assoalhadas localizado 
numa das principais avenidas da cidade de Lisboa 
com uma área bruta de 225 m2, inserido em edifício 
com elegante fachada, elevador e em excelente 
estado de conservação. 

Avenida Guerra Junqueiro, Areeiro
980.000€ | HT_1593

5 3 -
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8178

225190



Apartamento T3

Localizado junto dos Jardins da Fundação Calouste 
Gulbenkian, este apartamento T3 com 127 m2, 
remodelado recentemente (2017), é composto por 
sala com varanda de sacada, 1 suite, 2 quartos, 3 
casas-de-banho com sanitários Roca (suite, social e 
de apoio a quarto), cozinha totalmente equipada 
(Zanussi), arrecadação de 5 m2 e um terraço exterior 
para usufruto de todos os condóminos.

Avenidas Novas, S. Sebastião da Pedreira
598.000€ | HT_1683

108 3 3 127-
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Apartamento T1

Apartamento de charme, mobilado, totalmente 
equipado, e em excelente estado de conservação, 
constituído por sala ampla e luminosa, um quarto, 
cozinha e wc. 

Príncipe Real, Misericórdia
360.000€ | HT_1507

64 1 1 72-

Apartamento T2

Próximo do Jardim do Príncipe Real encontra este 
apartamento T2 duplex, inserido num prédio com 
cachet, oferecendo características especiais e de 
encanto.  Totalmente remodelado o apartamento T2 
Duplex, com 108 m2, e uma excelente exposição solar 
(nascente, poente), tem dois quartos sendo um uma 
suite. 

Príncipe Real, Misericórdia
389.000€ | HT_1652

100 2 1 108-
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Moradia T5

Moradia T5 localizada no Bairro de Alvalade com 
terraço parcialmente coberto com vista sobre a 
cidade, o Castelo de Palmela e o Rio Tejo. Construída 
em 1966 pelas mãos do Arquitecto Jorge Viana, 
classificada como Património de Interesse Municipal 
exprimindo-se como um exemplar da arquitectura 
do Modernismo. Bairro de Alvalade, Alvalade

1.650.000€ | HT_1608

176 5 5 2633

útil m2 total m2



Apartamento T3+1

Venha descobrir o que é viver neste fabuloso 
apartamento com 215m2 + terraço com 130m2, e 
orientação solar Nascente/Poente.
Encontra-se próximo do campo de Golf do Estoril, do 
campo de Ténis do Estoril, do Casino, do Cascais 
Shopping, das praias do Guincho, de colégios, 
hospitais, e de todo o tipo de serviços e comércio.

Bicesse, Cascais
850 000 € | HT_1715

130 3 3  215,301

Apartamento T3

Apartamento localizado no coração de Almada, em 
zona com todo o tipo de comércio e serviços, 
actualmente funciona como hospedagem de 
estudantes universitários. O apartamento poderá ser 
vendido devoluto ou com uma rentabilidade 
garantida de 10.800€/ano.

Pragal, Almada
230.000€ | HT_1628

77 3 2 96-
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Apartamento T2+1

Na Lapa, um bairro de charme cheio de encanto, 
encontramos este sublime apartamento T2+1 de 
cortar a respiração, com uma área bruta privativa de 
206 m2! Totalmente remodelado com materiais 
nobres e de muito bom gosto, este apartamento 
singular e de características únicas.

Lapa, Estrela
795.000€ | HT_1538

206189 2 1 -
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Apartamento T3+1

Apartamento totalmente remodelado em 2018, 
localizado no 1º andar de um prédio de traça antiga 
sem elevador.
Situado em zona histórica, e com uma fantástica 
vista para o rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, neste 
apartamento é possível apreciar todo o charme 
intemporal de Lisboa.

Avenida 24 de Julho, Estrela
425.000€ | HT_1687

Prédio

Prédio localizado no charmoso Bairro da Graça, 
mesmo ao lado do lindíssimo Jardim da Cerca da 
Graça, o maior espaço verde de acesso público da 
zona histórica da cidade, com uma vista 
verdadeiramente deslumbrante para o Castelo de 
São Jorge, Jardim da Graça, Igreja da Graça, Baixa de 
Lisboa e Rio Tejo.

Graça, São Vicente
2.790.000€ | HT_1691

108 3 2 120-

421 12 10 489-
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Moradia T3

Venha conhecer esta magnífica Moradia com 3 
pisos, localizada no coração do Príncipe Real.
Com projecto irrepreensível e renovação exemplar, 
recorrendo a materiais nobres e decoração de 
designer.

Príncipe Real, Misericórdia
1.250.000€ | HT_1297

146 3 3 1621

útil m2 total m2
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Moradia T4

Fantástica moradia T4 com piscina, localizada em 
zona tranquila de moradias na Póvoa de Santa Iria.
Está inserida em lote de terreno com 310m2 e 
distribuída por dois pisos acima do solo e com 
garagem na cave.

Urb. Pretas do Morgado, Pva. de Santa Iria
465.000€ | HT_1461

190 4 3 3103

Apartamento T4+1

Apartamento T4+1 na Sé, com 197 m2 de área bruta 
privativa, totalmente renovado, e com uma 
localização fabulosa. Sé, Santa Maria Maior

990.000€ | HT_1630

180 4 2 197-

útil m2 total m2

útil m2 total m2



Página 14 | 

Apartamento T1

Exclusivo loft T1 r/c com 118 m2, novo, distinto e cheio 
de personalidade com assinatura de prestigiado 
estúdio de Arquitectura e Interiores que valoriza o 
luxo e tradição no projecto e a excelência nos 
acabamentos. Confere ainda contemporaneidade 
através do sistema de domótica.
Inserido em tranquilo pátio Lisboeta na área 
envolvente do Castelo de São Jorge em Lisboa, um 
postal da capital portuguesa onde podemos 
apreciar uma das vistas mais bonitas sobre o rio Tejo 
e centro da cidade.

Castelo São Jorge, Santa Maria Maior
487.500€ | HT_1660

105 1 2 118-

útil m2 total m2



Prédio

Prédio em propriedade total com 1 loja e 3 
apartamentos remodelados. Cuidadosamente 
recuperado de forma a preservar o seu estilo clássico 
Português e exibir a sua construção de origem.

Alfama (S. Vicente de Fora), S. Vicente
1.250.000€ | HT_1382

180 3 - 200-
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Apartamento T3

A apenas 250m do jardim do príncipe real, encontra 
no 1º andar de um prédio renovado com elevador, 
este apartamento T3, com 125m2, com 1 lugar de 
estacionamento no logradouro do prédio.

Alfama, Santa Maria Maior
890.000€ | HT_1555

101 3 2 1251

útil m2 total m2

útil m2 total m2



Moradia T3

Exclusiva Moradia T3+1 vista rio em Belém, uma das 
zonas mais nobres de Lisboa.
Moradia secular T3+1 com 240m2 em lote de 450m2 
com Jardim e pequena moradia T1 independente 
com 50m2 que pode transformar em alojamento 
local. Está edificada em zona ribeirinha onde 
anteriormente paravam as naus dos 
Descobrimentos (século XV e XVI).
Foi totalmente renovada em 2001, mantendo alguns 
pormenores da sua origem.

Restelo, Belém
1.650.000€ | HT_1655

240 3 4 4502
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Herdade T15

No coração do Alentejo, em Messejana, pode 
encontrar um dos segredos mais bem escondidos 
do turismo rural. Uma excelente propriedade 
equestre, toda vedada e dividida em diversos 
parques com 150 hectares de área total e mais de 
4600 m2 de construções e infraestruturas, dentro do 
perímetro de rega do Alqueva. 

Messejana, Aljustrel
1.980.000€ | HT_1681

581 15 15 1.511ha-
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Moradia T3

Construída com uma qualidade excecional e 
acabamentos de luxo, a moradia possui 2 lugares de 
estacionamento e uma área total de 145m2, por onde 
se distribuem 4 excelentes assoalhadas. 

Castelo, Sesimbra
325.000€ | HT_1504

121 3 3 1452

útil m2 total m2

útil m2 total m2



Moradia T4

Bem às portas de LISBOA, entre Alenquer e Torres 
Vedras, encontra esta FABULOSA Quintinha de 
cerca de 7450 m2, totalmente murada e vedada e 
com total privacidade.

Aldeia Galega da Merceana, Alenquer
679.000€ | HT_1539

314 4 5 7 4575
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Moradia T5

Cozinha com placa vitrocerâmica, campânula, forno, 
e microondas, bancadas e revestimento de parede 
em granito preto, com uma península para refeições, 
acesso ao exterior para o jardim de ervas de cheiro e 
alpendre com cerca de 49m2, onde tem um 
lava-louça, churrasqueira e forno, wc e duche com 
águas quentes de apoio a piscina. 

Zibreira da Fé, Santo Quintino
548.000€ | HT_1694

296 5 6 3832

Moradia T5

Fabulosa Moradia T5 de arquitetura contemporânea, 
com 495,76 m2 de área total de construção, 
localizada muito perto do Estoril. Esta moradia 
destaca-se pela planta verdadeiramente singular, 
praticamente na sua totalidade térrea (408,15 m2), 
sendo que ao nível do 1º andar, apenas tem uma 
MASTER SUITE, com acesso por elevador,

Alcabideche, Cascais e Estoril
1.850.000€ | HT_1545

460 5 5 1.2052
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Moradia T4

Moradia de luxo em Cascais com localização 
privilegiada, composta por 2 pisos, R/C com sala 
ampla com muita luz, cozinha equipada com fogão 
eléctrico com extractor incorporado da marca 
BORA, uma arca vertical de refrigeração e arca 
congeladora , microondas, forno convector, todos da 
marca SMEG. Monte Estoril, Cascais e Estoril

970.000€ | HT_1568

200 4 4 5503
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Apartamento T3

Fabuloso Apartamento T3 com 150m2 de Área Bruta 
Privativa + 143 m2 de terraço com Jacuzzi privativo e 
dois lugares de garagem, situado bem no coração 
do Estoril, no fantástico empreendimento VILA 
PRAIA, a poucos metros da Av. Marginal, estação de 
comboios, praias, escolas e todo o tipo comércio que 
necessita para viver com enorme qualidade de vida.

Monte Estoril, Cascais e Estoril
1.500.000€ | HT_1309

150 3 2 2932

Herdade T5

Quinta com 13 hectares, 2 casas principais, várias 
pequenas casas em pontos estratégicos da 
propriedade, 1 piscina muito especial, Lagos naturais. 
4,5 hectares de vinha cuidadosamente instalados há 
3 anos. 250 Sobreiros. 2 mil árvores de fruta.

Aldeia Galega da Merceana, Alenquer
1.730.000€ | HT_1450

1.770 5 5 13ha4
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O luxo de ter a sua casa de sonho

In “Revista Business Portugal”

Surgiu há pouco tempo no mercado imobiliário, 
mas já tem a sua posição bem sedimentada. A 
Home Tailors Real Estate veio trazer um serviço 
de excelência ao cliente e um desempenho que 
se destaca pelo seu profissionalismo e 
qualidade. 
Angariação e mediação imobiliária é a 
especialização da Home Tailors Real Estate. Porém, 
ficarmo-nos por essas palavras é ficar aquém dos 
serviços oferecidos pela imobiliária. São muitos os 
motivos que levaram (e irão continuar a levar) um 
público cada vez mais crescente a apostar nos 
serviços da Home Tailors, para que encontre o lar 
exatamente à sua medida.
O processo inicia-se por um estudo do mercado, 
para que o imóvel tenha um valor atribuído justo 
quer para o proprietário quer para o comprador. No 
caso de ser um imóvel em exclusivo, poderá ainda 
contar com uma avaliação independente, que 
disponibiliza um relatório detalhado e rigoroso, que 
tem em consideração fatores como exposição solar, 
qualidade da construção e materiais aplicados. São 
averiguadas todas as características que o definem, 
elaborando-se uma planta atualizada para 
compreender a distribuição do espaço. 

Estratégias de marketing
Após a angariação, todo o esforço é concentrado na 
venda eficaz do imóvel. Para isso, a equipa da Home 
Tailors desenvolve estratégias de marketing e 
comunicação rigorosas e apelativas, aproveitando o 
melhor que a tecnologia tem para oferecer e 
socorrendo-se de técnicos especializados por detrás 
das câmaras: sessões fotográficas profissionais, 

vídeos promocionais e até fotografia aérea e 
vídeo-drone – que mostra o espaço envolvente e 
permite uma visualização panorâmica da 
propriedade. 

A Home Tailors conta com uma parceria com os 
melhores profissionais de ‘home staging’: aqui o seu 
imóvel é preparado para a promoção e venda no 
mercado imobiliário, recorrendo a um planeamento 
de decoração de interiores, tornando-o mais 
apelativo e revelando o seu potencial. O 
departamento de projetos desta imobiliária 
também desenvolve um estudo de remodelação do 
imóvel, apresentando as melhores soluções de 
espaço e os orçamentos mais apelativos, 
permitindo aos potenciais compradores 
conhecerem o preço ‘chave na mão’. 

Helena Laureano é embaixadora Home Tailors
Profissional e arrojada, como sempre nos habituou, 
Helena Laureano abraçou o desafio proposto por 
David Carapinha: ser embaixadora da marca Home 
Tailors Real Estate: “a Helena Laureano é uma 
excelente atriz e, por isso, consegue facilmente dar a 
conhecer uma casa, dando-lhe vida e contando 
histórias que lhe estejam associadas. Ela estuda 
muito bem cada espaço”, confidenciou-nos o CEO.
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Comunicação online
No website da Home Tailors encontrará 
fotografias, áreas, plantas e vídeos, bem como 
toda a informação relativa aos imóveis 
disponíveis. O imóvel é também divulgado em 
mais de 40 portais imobiliários nacionais e em 
mais de 125 portais internacionais – têm 
presença online em 70 países, com tradução da 
informação em 26 idiomas. 

Comunicação tradicional 
A presença online é um must atualmente, 
todavia a Home Tailors não descuida os meios de 
divulgação tradicionais: flyers promocionais 
distribuídos nas zonas envolventes; presença 
constante na imprensa escrita (comunicando as 
ações promocionais e os eventos da marca em 
revistas generalistas ou especializadas em 
negócios, que chega a mais de 80 mil pessoas); 
revista anual da própria imobiliária, a qual chega 
a clínicas, hospitais, centros comerciais, 
restaurantes e empresas; reportagem exclusiva 
em programas de televisão especializados em 
imobiliário e negócios; placa de venda para 
sinalizar o local; feiras imobiliárias internacionais 
e, por fim, stand de vendas, a funcionar sete dias 
por semana, garantindo que os potenciais 
compradores visitam o empreendimento nos 
horários que lhes são mais favoráveis.

Público-alvo bem definido
A equipa comercial da Home Tailors está 
preparada para colocar as questões certas aos 
potenciais compradores do seu imóvel, 
agilizando o processo, gerindo expetativas e 
garantindo a viabilidade e segurança do negócio. 
Munida de todos os detalhes do negócio, da 
propriedade, da envolvência (indo ao pormenor 
das escolas, hospitais e transportes), os 
consultores estão preparados para apresentar a 
informação completa aos potenciais 
compradores.
As vantagens de escolher esta imobiliária não se 
ficam por aqui. Para além da análise do negócio 
– na qual avaliam as taxas de rentabilidade que o 
imóvel permite alcançar, seja para recuperação e 
venda, alojamento local ou alojamento de longa 
duração – há um acompanhamento no processo 
de venda, desde a recolha da proposta, até ao 
momento da escritura –, garantindo o sucesso 
do mesmo. Com a experiência do departamento 
jurídico, este será um processo rápido e eficaz, 
assegurando a máxima comodidade para 
proprietários e compradores. A equipa comercial 
e o departamento jurídico estão preparados para 
assegurar todos os esclarecimentos a 
compradores internacionais.
Para o comprador que pretende recurso a 
financiamento bancário, a Home Tailors 
desenvolveu parcerias com especialistas em 
financiamento bancário, garantindo a eficácia 
nos processos, a análise rigorosa e a procura das 
melhores soluções de financiamento para o 
comprador do seu imóvel.
De referir, ainda, o serviço pós-venda, que integra 
ajuda nas mudanças, decoração de interiores, 
logística, ligação de contratos de água, 
eletricidade, gás e telecomunicações, entre 
quaisquer outros aspetos que sejam necessários, 
garantindo um processo ‘chave na mão’.
Serviço de excelência e de proximidade é o que 
distingue a Home Tailors Real Estate no mercado 
imobiliário. Os seus colaboradores, profissionais 
com elevada qualificação, estão sempre 
disponíveis. Contacte e verifique por si próprio.
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Um consultor imobiliário tem sempre dois desafios – o mercado e 
ele próprio. No que respeita ao mercado, é fundamental que se 
conheça muito bem a sua forma de funcionar, a concorrência 
existente e também que se saiba criar sinergias e parcerias com 
outras imobiliárias. No que respeita ao próprio consultor, não pode 
ter ideias pré-concebidas sobre esta área de negócios e tem de 
estar disponível para aprender e evoluir todos os dias. 

- David Carapinha 
CEO & Founder in “Revista Business Portugal”

Temos o privilégio de viver em Portugal, onde se sai de Lisboa e em 
30 minutos encontramos o campo profundo, ao lado da praia, 
serras, vinhas e matas mediterrânicas lindíssimas.

- José Alves Torgo , Home Tailors 
Investment Specialist in “Espaços&Casas” na SIC Notícias.

A Home Tailors Real Estate não gere a sua carteira de imóveis de 
luxo apenas com referência no preço. Na perspetiva do CEO da 
empresa, o luxo está diretamente relacionado com a forma como se 
vive e se trata cada imóvel. Cada espaço é único e especial, 
representando a concretização de um sonho, independentemente 
do valor.

- in FORBES Portugal 

Estou a reviver o início da minha carreira como modelo. Interpreto 
personagens em cada sessão fotográfica, mas agora de forma 
consciente. Abraço as casas, criando emoções que são transmitidas 
sem texto e que convidam a vir visitar.

- Helena Laureano 
Embaixadora Home Tailors in “Você na TV” na TVI

Home Tailors  na imprensa
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Três questões fundamentais no Home Staging: Despersonalizar, 
importante não haver personalização, isso deve ser criado por quem 
visita espaço; Cores neutras, para dar luminosidade e amplitude; O 
tipo de mobiliário, quantidade e a sua disposição, permitindo que 
quem visita o imóvel compreenda o aproveitamento de cada 
divisão. Resume-se a investimento mínimo para impacto máximo.

- Michele Silva Consultora de Negócios 
Home Tailors in “Espaços&Casas” na SIC Notícias

O preço a que se consegue ainda comprar estes armazéns pode 
cair até 40% em relação ao produto tradicional e é por isso o 
principal motor desta dinâmica em crescendo”.  
Ema Cerveira, consultora de negócios Home Tailors in “Antes e 
depois: quando armazéns antigos viram lofts modernos.
- Revista Visão,

A oferta de prédios para reabilitar que surge na zona histórica de 
Lisboa é de características muito semelhantes. São prédios com três 
a quatro pisos, tipologias até T3 e áreas totais inferiores a 400m2.

- Elsa Pires Consultora de Negócios
Home Tailors in “Espaços&Casas” na SIC Notícias

Encontra-se uma grande variedade de nacionalidades no que diz 
respeito a compradores. Destaque para os nórdicos, que procuram 
o sol de Portugal. Existe ainda uma grande procura por parte de 
compradores da América do Sul, com investimentos elevados.

- Isabel Coronel Consultora de Negócios 
Home Tailors in “Espaços&Casas” na SIC Notícias
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Bernardo Rodrigues (Diretor Home 
Tailors Avenidas Novas) Isabel Coronel, 
Elsa Pires e Ema Cerveira (Premiadas 
Rising Tailor 2018) e Tiago Gonçalves 
(CFO Home Tailors).

Embaixadora da
Home Tailors
Habituada a desafios, Helena 
Laureano não pensou duas vezes 
antes de aceitar o convite dirigido pelo 
CEO da Home Tailors, David 
Carapinha. Enquanto embaixadora da 
marca, a conhecida atriz personaliza a 
sessão fotográfica de cada imóvel, 
dando-lhe emoções sem recurso a 
palavras. É ainda o rosto da marca para 
a campanha publicitária de 2019.

HELENA LAUREANO

destaca os profissionais 
com melhores resultadosHOME TAILORS



Rubim, Monica Sofia, Rui Andrade, Liliana Aguiar, Francisco Nunes

Home Tailors  celebra 1º
aniversário em festa animada
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No dia em que comemorou o seu 
primeiro aniversário, a Home 
Tailors recebeu amigos, clientes, 
parceiros de negócio e muitas 
caras conhecidas. 
As apresentadoras Liliana Aguiar 
e Rita Mendes, os modelos 
Mónica Sofia e Rubim, o cantor 
Rui Andrade, a relações públicas 
Paula Nabais e os atores Rui 
Santos, Miguel Taborda e Eric 
Santos, fizeram questão de 
festejar o sucesso da marca numa 
animada festa!

Isabel Coronel e Rui SantosRita Andrade  Rui Andrade

Eric SantosDavid Carapinha e a Consultora Elsa Pires Paula Nabais
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Home Tailors Areeiro
Patamaramarelo SMI Lda. AMI 13187

Avenida Óscar Monteiro Torres 58A
1000-220 Areeiro,Lisboa
Email: areeiro@htailors.com
 

Home Tailors Sesimbra
Patamaramarelo SMI Lda. AMI 13187

Rua Cândido dos Reis 31, 
2970-724 Santiago, Sesimbra
Email: sesimbra@htailors.com
 

Home Tailors Telheiras
Patamaramarelo SMI Lda. AMI 13187

Rua Pires Jorge 5A, 
1600-581, Telheiras, Lisboa
Email: telheiras@htailors.com
 

Home Tailors Oeste
Rocha Oliveira & Neto Lda. AMI 16609

Rua Arquiteto Ludovice 3 
Loja A, 2640-582 Mafra
Email: oeste@htailors.com
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