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Comporta.One assenta
em três pilares: Mar,
Terra e Comunidade
O projecto liderado
pela Amorim Luxury
e Vanguard Proporties
assenta em torno de
três pilares: Mar,
Terra e Comunidade.
O Comporta Dunes e
Comporta Links terão
que ser desenvolvidos
de acordo com o
projecto já aprovado,
mas todo o conceito
foi melhorado, num
trabalho conjunto
do gabinete Saraiva +
Associados e do atelier
de Lázaro Rosa-Violán
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É

dado quase como certo que o
projecto do consórcio Amorim
Luxury, liderado por Paula Amorim, e a Vanguard Properties será o
escolhido para comprar os terrenos
relativos à componente de desenvolvimento imobiliário da Herdade
da Comporta, já que se mantêm
como os únicos na corrida. Os outros dois candidatos, os consórcios
Oakvest/Portugália/Sabina Estates
e Victor de Broglie/Global Asset Capital Europe (GAC) anunciaram a
desistência do processo de compra
da Herdade da Comporta alegadamente por não terem tido acesso ao
caderno de encargos relativos ao
desenvolvimento do projecto. A decisão final deverá ser conhecida na
nova assembleia-geral a decorrer
dia 28 deste mês.
Aquele que é o único candidato, divulgou nas redes sociais os traços
gerais que norteiam o seu projecto
e como o pretende desenvolver.
O Comporta.One, assim se chama o
projecto, tem na sustentabilidade a

irá ser revisto visando um aumento
da qualidade global e naturalmente
a criação de um conceito com a máxima preocupação com a sustentabilidade, a desenvolver em função
dos três eixos definidos – Mar, Terra
e Comunidade”.
O gabinete de arquitectura Saraiva
+ Associados e o atelier de Lázaro
Rosa-Violán estão a assessorar o
Consórcio, confirmou também
José Botelho, havendo ainda a possibilidade de, numa fase posterior,
outros gabinetes e decoradores
serem convidados a participar
neste desenvolvimento.
Ainda sobre a área bruta de construção esta não está ainda definida,
mas José Botelho confirmou que “a
intenção passa por aumentar as
áreas verdes em vez do espaço
construído”.
“Em ambos os casos para além dos
projectos de infra-estruturas está
tudo por fazer. Iremos, pois, actuar
ao nível do paisagismo e da arquitectura de todos os imóveis, desenhando produtos de grande
qualidade estética, eficientes em
termos de recursos (energia, água,
etc.) e integrados na paisagem e na
cultura local”, explicou.
Também os próprios nomes dos empreendimentos deverão ser ajustados “reflectindo a nova imagem que
se pretende transmitir, de qualidade
e de sustentabilidade”, mas José Botelho preferiu não avançar, para já,
com esta informação.

sua principal bandeira. “A estratégia a seguir assenta em três pilares:
Mar - Terra - Comunidade que se
traduz na protecção dos oceanos,
na ecologia do espaço construído,
na criação de oportunidades para as
pessoas e numa vivência ímpar”,
descreve o site relativo ao projecto.
Os activos imobiliários que estão a
ser alienados são os terrenos para
onde estão previstos os projectos
Comporta Links, com 365 hectares,
e o Comporta Dunes, com uma

área de 551 hectares, além de mais
460 hectares não edificáveis, o que
corresponde a cerca de 1,3 mil hectares dos 12,5 mil hectares que
compõem a propriedade e aos
quais está imputado uma divida de
quase 120 milhões de euros.
Com projectos e licenciamentos já
aprovados, será necessário cumprir
com os mesmos, contudo, José Cardoso Botelho, managing director da
Vanguard Properties avançou ao
CONSTRUIR que “tudo o demais

Em traços gerais o projecto será
composto por hotéis, vilas e condomínios, um museu e até uma
igreja. A Amorim Luxury irá desenvolver um hotel de excepção denominado JNCQuoi Comporta
desenhado pelo reconhecido arquitecto Lázaro Rosa-Violán, no espaço anteriormente ocupado pelo
hotel Amman.
“O projecto em causa irá claramente elevar o nível, em termos arquitectónicos, design, serviço e
oferta constituindo uma verdadeira
mais-valia para a Comporta”, considera o responsável pela Vanguard
Properties.
Ao nível da restauração deverá ser
replicado o conceito do espaço
JNCQuoi que já existe na Avenida
da Liberdade, em Lisboa, onde não
irá faltar, além do restaurante, um
bar, uma loja com marcas de luxo,
uma mercearia, uma livraria, também com a chancela da editora
francesa Assouline. Está também a
ser estudada a possibilidade de
existir ainda um apoio de praia,
como uma extensão do JNCQuoi
existente no resort.

