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RESORTS EM PORTUGAL

O MELHOR INVESTIMENTO DE 
SEMPRE NUM PAÍS EM ALTA

COM OS SEUS MUITOS DIAS DE SOL POR ANO, A SEGURANÇA NAS RUAS E A RECONHECIDA 
HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO, PORTUGAL SEMPRE FOI UM DESTINO DE EXCELÊNCIA PARA O 

TURISMO. E ESTA CARACTERÍSTICA NACIONAL ESTÁ A ATINGIR O SEU MÁXIMO, COM A GRANDE 
PROCURA NO SECTOR IMOBILIÁRIO, QUE RECLAMA POR EMPREENDIMENTOS DIFERENCIADORES

PORTUGAL BENEFICIA, neste 
momento, de uma conjuntura fa-
vorável não só na sua capacidade 
de atrair turistas como no sector 
imobiliário, que vê os valores pra-
ticados na sua maior grandeza até 
agora e que, segundo vários espe-
cialistas, vão manter-se nos próxi-
mos anos. Há que criar oferta di-
ferenciadora e tirar todo o partido 
das qualidades inerentes ao país.

Face a esta realidade, os 
resorts parecem ser um dos me-
lhores investimentos de sempre. 
Destinados a uma faixa de clientes 
com capacidade financeira supe-
rior à média, estas casas, aparta-
mentos ou villas oferecem condi-
ções ímpares para viver ou passar 
férias. São empreendimentos que 
primam pela qualidade em todos 
os sentidos: desde a formação do 
staff às estruturas de apoio. Entre-
tenimento, desporto, institutos de 
beleza ou serviços domésticos são 
apenas alguns dos serviços ine-
rentes a um resort. Das piscinas e 
campos de golfe aos courts de té-
nis, dos passeios a cavalo aos giná-
sios com orientação de excelência, 
tudo é pensado para que cada hós-
pede ou morador se sinta ao mais 
alto nível da qualidade de vida. E 
os vários posicionamentos, desde 
“família”, com diversões especial-
mente pensadas para crianças, até 

aos SPA de luxo, prometem fazer 
com que este tipo de empreendi-
mento seja cada vez mais atraente.

O LUGAR DA 
SUSTENTABILIDADE 

Atenta ao enorme potencial da in-
dústria do turismo no mundo intei-
ro, a Organização das Nações Uni-
das proclamou 2017 como o Ano 
Internacional do Turismo Sus-
tentável para o Desenvolvimento. 

Obviamente, Portugal não ficou de 
fora. Os grandes grupos nacionais 
e internacionais, que já vinham 
adotando medidas tanto no senti-
do da defesa do sector em termos 
ambientais como da sua continui-
dade e cada vez mais se notam as 
as boas  práticas neste âmbito. 

Embora o Algarve continue 
no topo da lista de turistas e in-
vestidores, as restantes regiões do 
país são cada vez mais procuradas, 

desde o Seixal ao Douro vinhatei-
ro. E, como afirmou o presidente 
da Associação Portuguesa de Re-
sorts (APR), Carlos Leal, numa en-
trevista recente, o país ainda tem 
muito potencial por explorar. E a 
contínua entrada de grupos inter-
nacionais, com o aparecimento de 
resorts cada vez mais diversifica-
dos deixam-nos acreditar que o 
bom momento que o sector atra-
vessa está para durar.

Ficha Técnica
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VILAMOURA WORLD

NOVOS EMPREENDIMENTOS 
RESIDENCIAIS EM VILAMOURA JÁ 

ESTÃO EM COMERCIALIZAÇÃO
CONCEBIDA COMO UM LOCAL PARA VIVER, VISITAR E PASSAR FÉRIAS, VILAMOURA TEM UMA LOCALIZAÇÃO 

PRIVILEGIADA, DISPONIBILIZANDO A OPÇÃO CERTA PARA CADA PESSOA. TENDO POR CENÁRIO  
O ESPETACULAR LITORAL DO ALGARVE, VILAMOURA OFERECE MÚLTIPLAS OPÇÕES DE ESTILO DE VIDA  

E OPORTUNIDADES DE LAZER - INCLUINDO UMA MARINA PREMIADA, PRAIAS DE AREIA A PERDER DE VISTA,  
CAMPOS DE GOLFE DE RENOME INTERNACIONAL, INFRAESTRUTURAS EQUESTRES DE CLASSE MUNDIAL  

E UMA REDE DE EQUIPAMENTOS QUE INCLUI ESCOLAS E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ALTA QUALIDADE.  
POR ESTAS RAZÕES, VILAMOURA É, POR MÉRITO PRÓPRIO, UM DOS DESTINOS MAIS DESEJADOS DA EUROPA

CENTRAL VILAMOURA, loca-
lizado no coração de Vilamoura, 
Central é um condomínio resi-
dencial fechado, marcado pelo 
requinte da sua arquitetura e o 
prestígio da sua localização sin-
gular. Este condomínio privado 
está a cinco minutos da praia, da 
marina, dos campos de golfe e de 
ténis, e tem acesso a uma ampla 
oferta de serviços. Este empreen-
dimento exclusivo de 80 mora-
dias caracteriza-se por níveis de 
sofisticação e exclusividade ele-
vados, oferecendo um equilíbrio 
perfeito entre os espaços priva-
dos e comuns. 

Com uma exposição este/
oeste, as moradias caracterizam-
-se pelas suas grandes janelas de 
vidro, o que potencia a sensação 
de espaço, para além de permi-
tir a entrada de luz natural em 
abundância durante todo o dia.  
Cada moradia tem ainda um pá-
tio interno privado, acessível 
a partir do quarto e da sala de 

estar que fortalece a ligação com 
a natureza. 

ARQUITETURA 
DE REQUINTE 

Central foi desenhado pelo ate-
liê de arquitetura internacional 

Petraccone & Vodar, que as-
sociou um local de prestígio 
a um conceito de arquitetura 
requintado. Os materiais e aca-
bamentos usados nos amplos 
espaços comuns são de elevada 
qualidade e os pátios interiores 

privados oferecem uma ligação 
com os jardins comuns cir-
cundantes e com as piscinas. 
Central disponibiliza casas de 
tipologias V2+1, V3 e V4, com 
valores a partir de 629.900 
euros.
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A COMERCIALIZAÇÃO DO 
UPTOWN, que inclui, na primeira 
fase, 134 residências, já começou. 
As casas, de tipologia T2, T3 e T4, 
com áreas entre os 84 e os 150 m2 
têm valores desde 294.400 euros.

ACESSO DIRETO 
À NATUREZA

Uptown está localizado na entrada 
oeste de Vilamoura, com acesso 
direto às principais redes rodoviá-
rias e ao centro de Vilamoura. Ro-
deado pela natureza e focado em 
oferecer qualidade de vida aos seus 

residentes, Uptown está próximo de 
tudo o que é preciso, como o Colé-
gio Internacional de Vilamoura, o 
Centro Equestre e o Victoria Golfe 
Course, o que torna mais fácil a vida 
quotidiana neste empreendimento.

Em Uptown, cada casa tem 
uma implantação pensada cuida-
dosamente, de forma a maximizar 
a sua privacidade e a exposição 
solar. A vista para as áreas comuns 
transmite a sensação de espaço e 
ligação com a natureza. Este em-
preendimento, projetado pelo 
ateliê de arquitetura de Jacques 

Ferrier, combina de forma estra-
tégica e organizada os espaços 
públicos e privados, ao integrar 
clubhouse e piscina comum na 
envolvente das habitações.

Uptown oferece uma ex-
periência local e rural genuína, 

tendo sido inspirado na arquite-
tura tradicional do Algarve. Este 
empreendimento apresenta cores 
e design típicos da região, que se 
integram totalmente na paisagem, 
utilizando materiais e soluções 
funcionais adaptados ao clima.

TEL.: +351 289 310 906
E-MAIL: SALES@VILAMOURAWORLD.COM

WWW.VILAMOURAWORLD.COM/CENTRAL
WWW.VILAMOURAWORLD.COM/UPTOWN
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O DICIONÁRIO Priberam define 
a palavra resort como “local for-
mado por uma unidade hoteleira 
e por um conjunto de equipamen-
tos e espaços para lazer e entrete-
nimento; estância turística”. Ou-
tros dicionários coincidem neste 
conceito de lugar voltado para ati-
vidades de lazer e entretenimento 
dos seus hóspedes. A maior parte 
dos estrangeiros e muitos portu-
gueses associam um resort à ideia 
de um sítio para passar férias.

Mas já alguma vez pensou 
um dia viver num resort? Pode 
ser uma opção mais feliz e tam-
bém mais racional do que julga. 
Os resorts portugueses são uma 
oferta residencial ainda pouco co-
nhecida nas suas vertentes social, 
económica e na valorização das 
regiões. 

A vertente lúdica dos re-
sorts é real, notória e diferencia-
dora. Mas nos resorts portugueses 
também se constroem, compram 
e vendem casas de grande qua-
lidade para todas as finalidades: 
investimento, segunda habitação, 
exploração turística e residência 
principal permanente. É um vasto 
parque habitacional, distribuído 
por todas as regiões do país, que 

atrai investimento fora dos centros 
urbanos, fixa novos residentes, 
combate eficazmente a sazonali-
dade e cria empregos qualificados 
permanentes. Mais, é um parque 
residencial que, por ser profissio-
nalmente protegido e mantido, se 
vê menos sujeito a degradação e 
desvalorização. E em que a quali-
dade de construção e da vida dos 
seus moradores é frequentemente 
mais acessível do que nas cidades. 

Estas seriam boas razões 
para que todos valorizassem este 

sector. E o incentivassem a criar 
mais e maiores comunidades nas 
regiões menos prósperas, atrain-
do para Portugal, e para fora das 
cidades, turistas de bom perfil so-
cioeconómico e cultural. 

Mas há ainda um longo ca-
minho por percorrer. Existem 
obstáculos fiscais ao investimen-
to em residência permanente em 
resorts e uma legislação insensa-
tamente rígida que equipara estes 
projetos a simples conjuntos tu-
rísticos, ignorando as suas especi-
ficidades residenciais.

Os empresários do sector, 
congregados na Associação Por-
tuguesa de Resorts (APR), estão 
sempre dispostos e empenhados 
em explicar ao país, aos governos 
e ao público em geral o signifi-
cativo impacto positivo que têm 
no desenvolvimento da economia 
regional e nacional, na criação de 
empregos, na captação de novos 
residentes e de investimento na-
cional e estrangeiro. 

Entretanto, vamos traba-
lhando. E bem. O SIR-Resorts é 
o sistema estatístico resultante 
da parceria entre a APR, o Tu-
rismo de Portugal e a Confiden-
cial Imobiliário. Deste sistema 

resulta que, entre julho de 2017 
e junho de 2018, o número de 
transações de unidades residen-
ciais novas integradas em resorts 
subiu 28% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. As tipo-
logias mais transacionadas foram 
os apartamentos T2 e as moradi-
as com quatro ou mais quartos, 
cada uma com 24% do total das 
vendas. E os preços, relativamen-
te ao ano anterior, subiram 9,6% 
em média. 

Visite os resorts portugue-
ses para um simples passeio, um 
almoço, uma partida de golfe, 
uma excursão a cavalo ou umas 
férias de campo e praia. Enquanto 
lá estiver, comprove a qualidade 
de vida, a segurança e a razoa-
bilidade de investir na sua nova 
habitação própria permanente ou 
numa segunda habitação, poden-
do ou não optar pela respetiva ex-
ploração turística. 

No final, verá que os dici-
onários estão a precisar de uma 
atualização.

PEDRO FONTAINHAS
DIRETOR-EXECUTIVO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RESORTS

JÁ PENSOU VIVER 
NUM RESORT?
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NAU HOTELS & RESORTS 

O MELHOR DO GOLFE 
ENTRE A SERRA E O MAR

O GRUPO NAU HOTELS & RESORTS POSSUI TRÊS CAMPOS DE GOLFE NO ALGARVE EM UNIDADES 
DE QUATRO E CINCO ESTRELAS. AS CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO SÃO ÚNICAS E AS ATIVIDADES 

DE LAZER INCLUEM UM SERVIÇO PERSONALIZADO PARA GOLFISTAS E ACOMPANHANTES

O SOL E AS TEMPERATURAS 
amenas durante todo o ano fazem 
do Algarve uma das melhores re-
giões do mundo para a prática de 
golfe. Entre a Serra Algarvia e as 
melhores praias da Europa, os três 
campos de golfe da NAU Hotels 
& Resorts – Salgados, Álamos e 
Morgado Golf – fundem-se com 
a natureza numa paisagem inspi-
radora para desafiantes percursos 
de golfe. 

SALGADOS, UM TESTE À 
TÉCNICA E À PRECISÃO

O Campo de Golfe dos Salgados, 
próximo da cidade de Albufeira, 
está inserido na Reserva Natural 
e é rodeado pela Lagoa dos Salga-
dos, um local protegido e prefe-
rido de muitas espécies de aves, 
algumas em via de extinção, sen-
do também um destino apreciado 
para birdwatching. 

Neste que é o único campo 
de 18 buracos na zona de Albufei-
ra, inspiração não faltará para me-
lhorar o seu handicap. Este campo 
é um teste à técnica e à precisão 
numa partida característica dos 
campos “links”. Os tees amarelos 
proporcionam um jogo ímpar a to-
dos os jogadores. Os tees brancos, 
mais desafiantes, são aconselhados 

a jogadores com um handicap de 
um só dígito ou a profissionais. O 
moderno Club House, enquadrado 
na beleza da paisagem e com vis-
tas deslumbrantes sobre o campo, 
é passagem obrigatória para todos 
os golfistas. 

Para uma experiência com-
pleta, a NAU Hotels & Resorts su-
gere a estadia no Salgados Dunas 
Suites, um hotel de cinco estrelas 
localizado nas dunas, com quartos 
espaçosos e uma inesquecível vis-
ta mar.

Localizados no mesmo re-
sort, o Salgados Palace — que tem 
incorporado o famoso Palácio de 
Congressos do Algarve —, o Sal-
gados Palm Village Suits & Apart-
ments ou os apartamentos do Sal-
gados Vila das Lagoas são também 

unidades do Grupo com infraes-
truturas de alta qualidade.

ÁLAMOS E MORGADO, 
DESAFIOS PARA 

QUALQUER HANDICAP
O campo de Golfe dos Álamos 
constitui um impressionante teste 
de golfe. Apesar do seu percurso 
ser relativamente curto, um golfis-
ta mais experiente conseguirá ver 
as suas expectativas superadas. 
Uma agradável surpresa a que se 
junta a paisagem menos conhecida 
da região algarvia. Com vista para 
a Serra de Monchique, está rode-
ado de lagos e campos agrícolas. 
Aqui é possível sentir o prazer da 
perfeita evasão. 

Também situado num vale 
no interior do Algarve, entre 

Portimão e Monchique, o campo 
de Golfe do Morgado é um desafio 
tanto para quem dá os primeiros 
passos na modalidade, como para 
o jogador com um handicap mais 
baixo que procura colocar à prova 
a sua técnica. Com fairways planos 
e bunkers de inspiração escocesa, 
este percurso está inserido numa 
zona de parkland. Conta com ex-
celentes condições de prática e 
uma Academia de Golfe onde 
pode aprimorar as suas habilida-
des no golfe. Situado a apenas 4 
km de Portimão é, sem dúvida, a 
escolha perfeita para os amantes 
da modalidade e da Natureza, já 
que foi pensado ao pormenor por 
golfistas para golfistas.

O conforto e o bem-estar 
são prioridades numa experiência 
de luxo, e o hotel Morgado Golf 
& Country Club é a opção ideal 
para uma estadia revigorante. Está 
completamente envolto na atmos-
fera de golfe proporcionada pelos 
campos, com facilidades de práti-
ca, academia, club house e restau-
rante que completam a Herdade 
do Morgado do Reguengo. Os seus 
quartos espaçosos e cómodos têm 
uma vista deslumbrante sobre os 
campos e toda a sua envolvente 
natural. 
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A UM CAMPO de golfe com 18 
buracos correspondem 30 hec-
tares de área regada. O consumo 
médio de água para rega é de 
240.000 m3/ano, o que equivale 
a 8000 m3/ha,  valor equivalen-
te às culturas da maçã e milho e 
inferior à do tomate. Em Portu-
gal existem 80 campos de golfe, 
pelo que o consumo anual total 
de água para rega pode ser esti-
mado em 16 milhões de metros 
cúbicos. O milho consome 623, a 
vinha 531, o tomate 175 e a maçã 
109mm3. A rentabilidade mé-
dia da atividade do golfe é de 
€17.000/ha, valor mais que duas 
vezes maior que o da cultura da 
maçã, seis vezes superior ao da 
vinha e 340 vezes superior ao to-
mate e milho. A rentabilidade da 
atividade do golfe por metro cú-
bico de água é de €2,125. A maçã 
é de €0,93, vinha €0,1 e tomate e 
milho €0,007.

De acordo com o estudo 
sobre a indústria do golfe, en-
comendado pela Região de Tu-
rismo do Algarve, o Turismo de 
Golfe no Algarve, gerou em 2017, 
uma riqueza global estimada em 
€500 milhões e é responsável por 
16.800 empregos. E cada turista 

de golfe no Algarve gasta em mé-
dia € 1500 por estadia. Segundo 
este estudo, o Golfe no Algarve 
gera uma riqueza global de € 500 
milhões. Representa, nesta di-
mensão mais alargada, € 62/m3 
de água utilizada na rega.

Um conceito fundamental 
na rega de espaços verdes, onde 
se inclui o golfe, é que todos os 
inputs devem ser mínimos para 
a sua sobrevivência. A água é 
um destes inputs essenciais. Em 
excesso, representa mais cresci-
mento e maiores necessidades de 
corte, mais volume de resíduos 

verdes, maior incidência de fun-
gos, mais infestantes, mais com-
pactação, mais danos causados 
pelos utilizadores, menor con-
forto para estes, pior performan-
ce do relvado. A construção de 
qualquer campo de golfe está hoje 
sujeita a um processo de avalia-
ção de impacte ambiental. Esta é 
apoiada em estudos ambientais 
elaborados por equipas multidis-
ciplinares, os quais apresentam 
diagnósticos, descrições, análises 
e avaliações sobre os impactos 
ambientais efetivos e potenciais 
do projeto. Daqui resultam me-
didas obrigatórias que garantem 
um excelente ponto de partida 
para a sua performance ambien-
tal. A primeira decisão a tomar 
quando se planeia a construção 
de um campo de golfe é que tipo 
de relva se vai “semear”, conso-
ante a região e o clima onde está 
inserido. Esta escolha representa 
benefícios muito significativos 
no uso e consumo de água para 
rega e da qualidade do campo, ao 
longo de todo o ano. É um fator 
fundamental na sustentabilidade 
ambiental e económica do campo 
de golfe. Os sistemas de rega dos 
campos e golfe são complexos e 

muito sofisticados. Nos 30 ha re-
gados existem cerca de dois mil 
aspersores, que são controlados 
individualmente por um compu-
tador central. As decisões sobre 
as quantidades de água a utilizar 
são baseadas em informações 
provenientes de estações meteo-
rológicas e sensores de humidade 
no solo. São decisões objetivas e 
suportadas em dados concretos. 
Os campos de golfe recorrem, 
com frequência, a regas localiza-
das. Sempre na perspectiva refe-
rida acima, de que só se deve re-
gar o estritamente essencial, e de 
que nem todas as áreas precisam 
da mesma quantidade de água. Na 
eventualidade de existir excesso 
de água, esta entra nos sistemas 
de drenagem e encaminha-se, na 
sua maioria, para os lagos exis-
tentes nos campos de golfe, o que 
permite a sua reutilização.

O golfe é certamente uma 
das indústrias que menos gasta 
água, adotando, pelo contrário, 
as melhores e mais modernas 
práticas de gestão desse recurso 
vital para toda a sociedade.

SIMÃO DA CUNHA 
CONSULTOR

O GOLFE INVESTE NA ÁGUA
COMPARADO COM A AGRICULTURA, O GOLFE CONSOME POUCA ÁGUA DE REGA. MAS GERA 

RENTABILIDADES SUPERIORES QUE PERMITEM INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE GESTÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DOS HABITATS, FATORES CRÍTICOS PARA A GESTÃO 

DOS CAMPOS DE GOLFE, DOS PONTOS DE VISTA ECOLÓGICO, AGRONÓMICO E ECONÓMICO

06-08_APR.indd   8 23-10-2018   10:08:25



9
8

RESORTS GOLFE
PORTUGAL

&

8

COM 27 BURACOS e desenhado 
pelo famoso Robert Trent Jones Jr., 
o fabuloso campo de golfe da Penha 
Longa possui os circuitos Atlântico, 
e Mosteiro, cada um oferecendo uma 
experiência diferente através das co-
linas de Sintra e do próprio resort.

CAMPO ATLÂNTICO
Este percurso de 18 buracos com a 
assinatura de Robert Trent Jones 
Jr., foi inaugurado em 1992 e foi o 

cenário do Open de Portugal dois 
anos depois. Cada um dos seus bura-
cos é diferente e emocionante, com 
os seus contornos de grande efeito. 
O trajeto tem um fluxo excelente e as 
vistas são magníficas, especialmente 
para Cascais e Estoril, com destaque 
para o azul do oceano Atlântico.

MOSTEIRO
O percurso do campo Mosteiro, 
também desenhado por Robert 

Trent Jones Jr., é o complemento 
perfeito para o seu irmão Atlân-
tico. Com nove buracos, é menos 
ondulado do que o primeiro e  
oferece desafios moderados que 
se adequam a todos os níveis de 
jogadores. Caracterizado por rápi-
dos greens e fairways estreitos, o 
campo de golfe do Mosteiro Penha 
Longa beneficia das deslumbran-
tes paisagens do parque natural 
circundante.

CLUBE  
DE GOLFE

O Clube de Golfe do Penha Lon-
ga, fundado em 1992 e com mais 
de sem sócios estende os servi-
ços de cinco estrelas do Penha 
longa Resort aos seus associa-
dos, que usufruem de condições 
especiais nos green fees e tornei-
os, bem como vestiários privados 
com sauna, jacuzzi e piscina de 
contraste.

PACOTE 
DE GOLFE

Sente-se um verdadeiro 
profissional de golfe? 

Venha melhorar a 
sua técnica num dos 

nossos dois magníficos 
campos de golfe, 

rodeados pela beleza 
da serra de Sintra.

O pacote de Golfe inclui:
• Uma noite de 
alojamento
•  Pequeno-almoço
•  Buffet para 2 pessoas no 

restaurante il Mercato
•  Green fees ilimitados 

por dia (na compra 
do pacote pode ser 
efetuada uma reserva 
antecipada de tee 
time por noite).

•  Podem ser feitas 
reservas de tee 
time adicionais no 
dia da partida de 
golfe, mas sujeitas 
a disponibilidade

•  As taxas de green 
fee serão aplicadas 
separadamente, 
mediante a reserva 
de uma 3ª pessoa 
no quarto

•  A partir de €270 por 
quarto e por noite*

•  Válido até 31 de 
dezembro de 2018

*Os preços estão sujeitos 
a disponibilidade e podem 
sofrer alterações.  
O pacote inclui taxas e 
serviços e não se encontra 
disponível para grupos.

PENHA LONGA RESORT

DEIXE-SE INSPIRAR 
PELO NOSSO 

CAMPO DE GOLFE 
MOVIMENTOS ARROJADOS, ABORDAGENS CORAJOSAS E GREENS ARTÍSTICOS, 

CONTRASTANDO COM A BELEZA DA SERRA DE SINTRA, DERAM AO CAMPO 
DE GOLFE DO PENHA LONGA RESORT UM LUGAR DE DESTAQUE ENTRE OS 30 

MELHORES CAMPOS DE GOLFE DA EUROPA CONTINENTAL. EXPERIMENTE 
UM DOS CAMPOS DE GOLFE MAIS INSPIRADORES DE PORTUGAL
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QUINTA DO LAGO

AINDA PODE CONQUISTAR 
A SUA RESERVA 

DESENVOLVIDO JUNTO À RESERVA NATURAL DA RIA FORMOSA, O MAIS NOVO EMPREENDIMENTO 
DA QUINTA DO LAGO JÁ É UM SUCESSO DE VENDAS, MAS AINDA HÁ UNIDADES DISPONÍVEIS. 

CONHEÇA A RESERVA, UM PROJETO INSPIRADOR COM APENAS 26 APARTAMENTOS

O EMPREENDIMENTO “Reserva” 
é o mais recente desenvolvimen-
to imobiliário da Quinta do Lago. 
Trata-se de um projeto raro e 

inspirador, situado numa das zonas 
mais emblemáticas da região, com 
vista para o lago e para as dunas da 
Reserva Natural da Ria Formosa. 

O empreendimento tem o 
final de construção previsto para o 
verão de 2019 e acolherá 26 apar-
tamentos com piscinas privativas 
e preços a partir de dois milhões 
de euros, apresentados em duas 
opções de 13 unidades: as Garden 
Residences e as Penthouses. 

PRIVACIDADE E CONTACTO 
COM A NATUREZA

Ambas as configurações primam 
pelas áreas generosas, pela pri-
vacidade e por todos os atributos 
que convidam a sentir o contacto 
com a Natureza. De facto, a “Re-
serva” desenvolve-se num espaço 
protetor e convidativo em forma 
de D e a acompanhar um declive 
que se prolonga até ao lago.

O projeto apresenta um 
design moderno que privile-
gia o vidro, a pedra natural e o 
branco com a intenção clara de 

integração e preservação do meio 
envolvente.

As configurações dos apar-
tamentos também são flexíveis. 
Os quartos são em suite, organi-
zados em torno de áreas de estar 
com uma amplitude que visa apro-
veitar ao máximo a claridade e o 
espaço. Dos interiores amplos flui-
-se naturalmente para os espaços 
ao ar livre, extraordinariamente 
ajardinados.

Com áreas que se aproxi-
mam dos 250 m2, além da cave, 
estas propriedades geminadas, 

NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS, FORAM 

INVESTIDOS MAIS DE 50 M€ NA 

REMODELAÇÃO DO RESORT
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com design personalizado, incor-
poram características como gara-
gem para dois carros, elevadores 
privativos, domótica, sistemas 
avançados de segurança, caves e 
cozinhas equipadas com marcas 
de topo. A todos estes elementos 
junta-se um clube exclusivo para 
residentes. 

PRIVILÉGIOS ÚNICOS
O Residents’ Club acrescenta mais 
um elemento emocionante ao proje-
to. A sua oferta exclusiva  inclui rece-
ção 24 horas, piscina exterior aque-
cida, restaurante, área lounge para 
membros, ginásio e várias salas de 
tratamentos. A tudo isto junta-se ain-
da mais uma piscina, sala multiusos, 
court de ténis, padel, terraços junto 
ao lago e instalações para crianças.

A “Reserva” assume-se como 
o reflexo da mais pura essência 
da Quinta do Lago, beneficiando 

os seus residentes de um vasto 
conjunto de serviços de apoio e 
segurança de elevada qualidade, a 
que acresce um dedicado serviço 
de Concierge 24 horas. O projeto 
apresenta ainda grande potencial 
de rentabilização do investimento 
através de alugueres de férias.

VISITE O APARTAMENTO 
MODELO

O apartamento modelo – uma 
Garden Residence – já está con-
cluído e disponível para visi-
tas por marcação prévia com a 
equipa oficial de Real Estate do 
Resort. 

O empreendimento encon-
tra-se a poucos passos dos restau-
rantes emblemáticos do resort: a 
Casa do Lago, o Bovino Steakhou-
se, a Casa Velha e o descontraído 
The Shack Bar. 

A curta distância estão inú-
meras infraestruturas de lazer e 
desporto, com especial destaque 
para os três galardoados campos 
de golfe e para o novo complexo 
multidesportivo The Campus, 
que foi inaugurado recentemente 
e acrescentou ao resort um novo 
dinamismo. De facto, a qualidade 
das suas instalações e dos seus 
profissionais e a possibilidade de 
trazer ao resort equipas desporti-
vas de renome internacional são 
privilégios únicos. 

Recorde-se que, nos últimos 
seis anos, foram investidos mais 
de 50 milhões de euros na remo-
delação do resort.
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PESTANA GOLF RESORTS

APOSTE NUMA REFERÊNCIA 
DO ALGARVE

COM EMPREENDIMENTOS PRÓPRIOS E VÁRIOS CAMPOS DE GOLFE SOB GESTÃO, O PESTANA GOLF 
RESORTS É UMA REFERÊNCIA EM RESORTS NO ALGARVE. COM ESTRUTURAS INIGUALÁVEIS E 

PROGRAMAS QUE ENRIQUECEM TODA A OFERTA, CONHEÇA AQUI O SEU INVESTIMENTO IDEAL

ENTRE OS empreendimentos do 
Pestana Golf Resorts, destacamos 
o Pestana Golf Resort Carvoeiro. 
Construído em 260 hectares de 
beleza inigualável, localiza-se per-
to da pitoresca vila piscatória de 
Carvoeiro, ou seja, a poucos minu-
tos das melhores praias do Algar-
ve e a menos de 3 horas de avião 
das principais capitais europeias.

Mas não ficamos por aqui. O 
complexo Gramacho Residences é 
a mais recente adição ao Pestana 
Golf Resorts. Com excelentes vis-
tas sobre o campo, é composto por 
34 apartamentos estúdios, T1 e T2 
e ainda 23 quartos duplos clássicos. 
Está convenientemente localizado 
a 5 minutos da vila de Ferragudo.

Vale notar que estes aparta-
mentos estão totalmente equipa-
dos e mobilados, decorados com 
linhas modernas e minimalistas, 
sendo uma boa escolha para féri-
as ou para segunda habitação (ver 
caixa). Para quem procura investi-
mento, o Pestana Golf Real Estate 
oferece um programa especial de 
arrendamento que garante 5% de 
retorno do investimento inicial 
nos dois primeiros anos.

TUDO PARA SER FELIZ
Nos arredores dos complexos, 
estão disponíveis áreas verdes e 

duas piscinas, onde os hóspedes 
podem relaxar e aproveitar o 
maravilhoso sol do Algarve.

Entre os serviços ofereci-
dos estão incluídos ginásio, spa 
e, em instalações próximas, uma 
piscina aquecida coberta, um 
court de ténis, sauna e jacuzzi. 
Localizado no Gramacho Golf, 
existem ainda dois clubhouses, 
snack-bar, restaurante e uma 
loja de golfe. 

Mediante solicitação, um 
serviço de transfer para os cam-
pos próximos, Gramacho e Vale 

da Pinta tornam tudo mais práti-
co e agradável.

Na Academia de Golf Pes-
tana, localizada no Vale da Pinta, 
está disponível um driving range 
com baías cobertas, bem como 
áreas de chipping e putting.

Além disso, para propor-
cionar uma experiência de golfe 
verdadeiramente excelente, o Pes-
tana Golf criou condições especi-
ais para os hóspedes que podem 
alugar, por sete dias, um saco de 
golfe com um conjunto completo 
de tacos de golfe Taylormade por 

apenas 45€. Todas as informações 
estão em www.pestanagolf.com

UMA REFERÊNCIA  
EM GOLF RESORTS

Adicionalmente, o Pestana Golf 
gere mais três campos de golfe 
no Algarve, nomeadamente Silves 
Golf, o Alto Golf e o Vila Sol e ain-
da o Beloura Golf em Sintra.

No Silves Golf arrancou no 
passado mês de julho a construção 
da primeira fase do novo resort, 
composto por 178 unidades. Ofe-
rece moradias de 2 e 3 quartos e 
apartamentos T2 e T3 simples e 
duplex com piscina comum. De-
senvolvido de forma a permitir 
usufruir da topografia da terra, 
este resort tem vista privilegiada 
sobre o golfe e diversas áreas tu-
rísticas no seu interior.

Nos arredores dos resorts, os 
hóspedes podem desfrutar de uma 
grande variedade de diferentes ati-
vidades, como a pesca desportiva, 
mergulho, surf, windsurf, esqui 
aquático, parques aquáticos e tam-
bém fantásticos percursos pedes-
tres naturais, ao longo da costa.

O ambiente seguro e famili-
ar faz do Pestana Golf Resort uma 
referência, quer esteja à procura 
de um destino de férias ou de uma 
segunda casa. 

THE FOUR OWNER PLAN
13 SEMANAS PARA  

O MELHOR INVESTIMENTO
O complexo Gramacho Residences oferece o The Four Owner 

Plan, um sistema de copropriedade rotativo e conveniente, 
que concede a cada proprietário a oportunidade de desfrutar 

do clima ameno do Algarve durante todo o ano, por um 
investimento relativamente pequeno, sendo proprietário 

parcial de uma propriedade independente juntamente 
com três coproprietários. A aquisição é garantida por 

escrituras individuais. A compra através deste sistema reduz 
consideravelmente o custo de propriedade e cada proprietário 

utiliza a propriedade durante treze semanas do ano.
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OMBRIA  RESORT

O LUXO NO CORAÇÃO 
DO ALGARVE

EM PLENO BARROCAL ALGARVIO, NA ZONA MAIS NOBRE DE LOULÉ, O OMBRIA RESORT É A RESPOSTA PARA 
QUEM PROCURA LUXO, NATUREZA E A MELHOR OPORTUNIDADE PARA VIVER, FAZER FÉRIAS OU INVESTIR. UM 
EMPREENDIMENTO DE LUXO DE BAIXA DENSIDADE CUJA PRIMEIRA FASE TEM ABERTURA PREVISTA PARA 2020

ESTÁ A NASCER O MAIS novo 
empreendimento de luxo do Al-
garve. Situado a 7 km de Loulé, 
zona conhecida pela sua nobreza, 
numa paisagem natural serena 
e rodeada por colinas, ribeiras e 
exuberantes florestas de sobrei-
ros, oliveiras e azinheiras, o Om-
bria Resort é o que os investidores 
mais exigentes estavam à espera.

Com abertura da primeira 
fase prevista para 2020, este em-
preendimento imobiliário de luxo 
pretende ser pioneiro de uma nova 
geração de resorts de baixa densi-
dade. Aqui, tanto a sustentabilidade 
como a proteção do meio ambiente 
e do património local são priorida-
des. Desde o conceito ao design, 
passando pela utilização de ener-
gias renováveis como a solar e ge-
otermal, a certificação ambiental e 
energética, a responsabilidade soci-
al e integração com a comunidade 
local são muitos dos fatores-chave 
para alcançar este objetivo.

ALTO NÍVEL EM ESTRUTURAS
A Pontos, o grupo finlandês pro-
prietário e promotor do Ombria 
Resort, tem como objetivo im-
plementar um resort turístico e 

residencial de alta qualidade, que 
seja atrativo para proprietários e 
turistas ao longo de todo o ano. 
Sempre respeitando o princípio 
fundamental de sustentabilidade 
e respeito pelos valores ambien-
tais e contribuindo para a atenu-
ação da sazonalidade na região. 

O Ombria Resort integrará 
um campo de golfe de 18 buracos  
desenhado por Jorge Santana da 
Silva, que aproveitou as caracterís-
ticas naturais do terreno para criar 
um percurso singular com várias 
travessias das ribeiras existentes. 
Vários buracos oferecem uma vista 
panorâmica da paisagem circun-
dante proporcionando aos golfistas 
uma experiência natural e diversa.

O projeto, que contempla 
três fases de unidades residenciais 
e turísticas diferentes, inclui apar-
tamentos, moradias em banda e vi-
vendas. Na primeira fase, em 2020, 
está prevista a inauguração de um 
hotel de 5 estrelas gerido pela Vi-
ceroy Hotels & Resorts.

LUXO A TODA A PROVA
O hotel Viceroy at Ombria Re-
sort, com 76 quartos e suites de 
luxo, clubhouse, spa, instalações 

de saúde e fitness, vários restau-
rantes e bares, centro de confe-
rências e piscinas, entre outras 
facilidades, será a primeira uni-
dade da reconhecida cadeia de 
hotéis de luxo Viceroy Hotels & 
Resorts a abrir na Europa. 

As Viceroy Residences at 
Ombria Resort são 65 luxuosos 
apartamentos turísticos para ven-
da, de um ou de dois quartos, in-
teiramente mobilados e equipados. 
Estão integrados no hotel e têm 
áreas entre os 90 m2 e os 350 m2. 
Todos possuem grandes terraços 
ou varandas e alguns contam com 
jardim e piscina privada ou jacuzzi. 
Os seus proprietários beneficiam 
da gestão da Viceroy Hotels & Re-
sorts e poderão usufruir de todas as 
instalações e serviços do hotel.

Concebido como uma ele-
gante vila portuguesa, com todo 
o charme e carácter que lhe são 

reconhecidas, o design elegante 
do hotel Viceroy e das Viceroy 
Residences reflete a arquitetura 
envolvente do interior do Algarve, 
bem como o estilo das aldeias tra-
dicionais da região.

As Alcedo Villas são um 
loteamento de 12 exclusivas mo-
radias individuais T3 a T7, locali-
zadas junto ao hotel e com vista 
para a ribeira e para o campo de 
golfe. Com áreas compreendidas 
entre os 480 m2 e os 750 m2, o 
seu design garante a individuali-
dade de cada uma e, ao mesmo 
tempo, a sua integração num 
conceito arquitetónico comum 
da autoria da Promontorio: uma 
casa portuguesa única e con-
temporânea com um design tra-
dicional e em harmonia com a 
paisagem envolvente. As Alcedo 
Villas são vendidas em planta, 
mas entregues “chave na mão”, o 
que permite flexibilidade a cada 
comprador para escolher acaba-
mentos e materiais e, assim, ter 
uma moradia adaptada às suas 
preferências. 

www.ombria.com

O OMBRIA RESORT VAI INTEGRAR 

UM HOTEL DE 5 ESTRELAS GERIDO 

PELA VICEROY HOTELS & RESORTS
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TROIA RESORT

A TRANQUILIDADE, TÃO 
PERTO DE LISBOA

TROIA MANTÉM UMA NATUREZA SELVAGEM QUE O FARÁ SENTIR-SE NUM VERDADEIRO PARAÍSO. 
É IDEAL PARA RESTAURAR ENERGIAS E DIVERTIR-SE COM A FAMÍLIA OU OS AMIGOS, COM TODA 

A PRIVACIDADE E EXCLUSIVIDADE. TUDO ISTO A MENOS DE UMA HORA DE LISBOA

COM 18 KM DE PRAIAS de areia 
branca, dunas e pinhais, Troia tem 
vindo a consolidar-se como um 
dos destinos turísticos mais atra-
tivos e exclusivos, procurado pelo 
mercado nacional e por um cres-
cente número de clientes e inves-
tidores internacionais.

A menos de uma hora de 
Lisboa, oferece aos proprietários e 
visitantes um destino à beira-mar 
e é um ponto de partida estraté-
gico para explorar a península e a 
região do Alentejo.

Enquadrada pelo Oceano 
Atlântico, o Parque Natural da 
Serra da Arrábida e o Estuário 
do Sado, Troia permite uma total 
imersão na natureza com a sua 
biodiversidade, cercada por uma 
paisagem natural deslumbran-
te, com cerca de 18 km de prai-
as de areia branca e mar sereno 
e mais de 600 espécies de flora 
e fauna, preservadas e protegi-
das por políticas e iniciativas de 
conservação.

UM REFÚGIO PARA 
MIL EXPERIÊNCIAS

A celebrar este ano uma década 
como projeto da Sonae Capital, 
Troia é um destino de excelência 
para descansar e recuperar ener-
gia após a semana de trabalho ou 
para férias mais prolongadas. 

O clima ameno durante 
todo o ano e o património na-
tural e cultural da península, 

permitem usufruir das mais va-
riadas atividades. Sempre com a 
Natureza intacta como denomi-
nador comum, Troia permite o 
Turismo de Natureza nas suas 
longas praias, os passeios a cava-
lo na Caldeira de Troia, os trilhos 
pedestres e o Observatório de 
Aves onde é possível observar 
centenas de animais e plantas no 
seu habitat natural. Mas Troia 
oferece ainda mais, como passei-
os na moderna ciclovia com 5,5 
km de extensão, a observação de 
golfinhos ou a descoberta das in-
comparáveis Ruínas Romanas de 
Troia – o maior centro de salga 
de peixe conhecido no mundo 
romano, considerado Monumen-
to Nacional desde 1910. 

Também para os despor-
tistas Troia oferece inúmeras 
opções. Desde a prática de ténis, 
padel ou futebol – incluindo o 
One Troia Jose Mourinho Trai-
ning Centre —, à Troia Marina, 
na linha que divide o Oceano 
Atlântico do Estuário do Sado. 
Trata-se de uma das baías mais 
bonitas do mundo, onde pode ve-
lejar ou fazer windsurf e, quem 
sabe, conviver com a população 
residente de golfinhos roazes. 
Por fim, quem prefere ter os 
pés em terra tem à disposição o 
desafiante Troia Golf Champi-
onship Course, considerado um 
dos melhores campos de golfe da 
Europa. 

ATLANTIC VILLAS
O LADO NATURAL DO LUXO

É numa paisagem moldada ao longo do tempo e sujeita a 
rigorosas diretivas de proteção ambiental que, numa área 
de 1100 hectares com apenas 6% do terreno de área de 

construção e mais de 80% do empreendido vendido, 
encontram-se atualmente as ultimas unidades em venda, 
entre moradias prontas a habitar e lotes para construção. 

Os lotes para construção de moradias localizados 
entre a praia, o lago, o golfe e as dunas, têm 

áreas entre os 1150 m2 e os 2850 m2. 
Inseridos no condomínio privado ATLANTIC VILLAS, estes 

lotes permitem desenvolver moradias únicas. Os projetos 
são desenhados pelos arquitetos João Paciência, J.J. Silva 

Garcia ou pelo Gabinete de Arquitetura Intergaup.
Os benefícios de um moderno resort, perfeitamente 

inserido numa paisagem de exceção, tornam Troia 
num local singular, quer pelo conceito quer pela 

elegância e qualidade. Sempre com um estilo de vida 
de praia e num ambiente privado e exclusivo.



Defendemos a valorização do Turismo Residencial como produto

e s t rat é gi c o pa ra o d es en v ol v im en t o e co n ómic o na c i on a l .

Contribuímos para o desenvolvimento e internacional ização

d o s n o s s o s a s s o c i a d o s e d o s e c t o r e m g e r a l .

R e p re s e n t a m o s 3 5 d o s m e l h o r e s r e s o r t s d e P o r t u g a l .

Se é resort, mediador, prestador de serviços ou tem interesse no sector

do turismo residencial , associe-se e beneficie de condições excecionais na

p r o m o ç ã o i n t e r n a c i o n a l d o s e u p r o d u t o , p a r t i c i p e n a

f o rm ula çã o d a a g e nd a d o s e ct o r e f aç a o u vi r a sua v oz

j u n t o d a s e n t i d a d e s r e g u l a d o r a s e d e t u t e l a .

Promovemos o golfe enquanto Indústria em Portugal, representando os

interesses dos proprietários e entidades exploradoras de campos de golfe

j u n t o d e t o d a s a s e n t i d a d e s p ú b l i c a s o u p r i v a d a s .

São nossos associados 85% dos campos comerciais portugueses.

Desenvolvemos o primeiro portal de golfe português online, denominado

portugalgolfbooking.com, direcionado a jogadores de golfe e operadores

turísticos. E sabia que, ao integrar o Cartão Inter-Campos está a oferecer

aos seus sócios um desconto de 75% em perto de 50 campos

em todo o país, uma poupança que pode atingir €6.000 por ano?

S e é p r o p r i e t á r i o o u g e s t o r d e u m c a m p o d e g o l f e

q u e a i n d a n ã o é a s s o c i a d o d o C N I G , c o n t a c t e-nos.



A Herdade Monteverde é um condomínio privado com 102 hectares, 
localizada numa reserva natural a 15 km do centro de Lisboa. 

Com segurança 24 horas por dia, as áreas residenciais da Herdade 
Monteverde são compostas por 86 moradias isoladas, 71 moradias em 
banda e 198 apartamentos. 

Localizadas nos limites da área residencial, as moradias isoladas   
estão disponíveis na tipologia T4, inseridas em lotes de dimensão 
variável com quatro projetos arquitetónicos distintos, todos com vista 
sobre o pinhal, o golfe e o lago.

As moradias em banda, encontram-se separadas em quarteirões 
situadas no coração da área residencial. Estas são disponíveis em 
tipologias T1, T2, T3 e T4, e todas beneficiam de um pátio exterior 
privativo com vista para a praça central.

Os apartamentos estão divididos em 33 edifícios (cada um com 6 
frações). Todos os edifícios têm estacionamento interior privativo e 
acesso por elevador. Com tipologias de T0 a T3, os apartamentos têm 
vista panorâmica sobre o pinhal, a piscina e a área social.

Caracterizado pela total privacidade, imerso na natureza, o 
condomínio proporciona aos seus residentes um ambiente de paz e 
tranquilidade. 

O condomínio oferece ainda uma vasta gama de equipamentos de 
desporto e de lazer que inclui um parque central com lago e parque 
infantil, piscinas, health club e ginásio, clube de ténis e padel, circuito 
de manutenção, infantário, zona comercial, club house e um campo de 
golfe de 18 buracos. 

A Herdade Monteverde é o local perfeito para uma melhor qualidade de vida. 

AMI 649Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

MONTEVERDE 

Estrada Nacional N378, Km 6 - Seixal (Portugal) 

Tel: +351 213 555 555  |  +351 212 124 347 

info@monteverde.pt  |  www.monteverde.pt

GPS 38o 35’ 37’’ N 9o 6’ 30’’ W 

COMERCIALIZAÇÃO:




