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Fechados em casa, os portugueses começaram 
a sonhar com mais espaço de habitação  
e com uma ligação à Natureza que torne  
os sucessivos confinamentos mais fáceis  
de suportar. A procura de moradias disparou.  
E a tendência de saída do centro das cidades 
para os arredores ou para o campo  
é consequência natural do teletrabalho.  
Histórias de quem mudou de teto... e de vida

 M A R I S A  A N T U N E S  E  S Ó N I A  C A L H E I R O S

Paz e sossego No jardim 
da sua vivenda, perto 
de Mafra, Rita Fazenda 
trabalha tendo por 
companhia o cão Johnny
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A
As badaladas do sino da igreja marcam 
a passagem das horas, mas Rita Fazen-
da, 41 anos, já nem dá conta de o tempo 
passar. Editora no Grupo Leya, Rita 
queria sair da confusão do centro de 
Lisboa, mas sem ficar totalmente iso-
lada, mantendo uma rede de amigos na 
vizinhança. Uma resolução tomada na 
passagem de ano de 2019. “Sentia-me 
presa, a viver numa caixa de sapatos, 
com pouco espaço e sem zonas verdes 
por perto”, diz. Alentejana do Redondo, 
assim que pôde, aos 17 anos, mudou-se 
para a capital. “Sempre sonhei com uma 
vida citadina. Mas, agora, percebi que 
posso fazer o mesmo sem ter de viver 
numa grande cidade.”

À beira da Estrada Municipal 549, 
a sua casa é a única com vedação de 
madeira. Rita Fazenda trocou um T2 
arrendado, com uma boa cozinha mas 
quartos esconsos, num prédio antigo 
de Campolide, por uma casa térrea com 
zona exterior, divididas por 200 m2, no 
Zambujal, aldeia a cinco minutos de 
Mafra e da Ericeira. Em Lisboa, apesar 
de ter por perto farmácia, café, centro 
comercial ou supermercado – o que 
lhe permitia fazer uma vida de bairro 
a pé –, como trabalhava em Alfragide, 
era obrigada a andar de carro.

Depois de terminar o contrato de 
arrendamento (que já rondava os 700 
euros mensais) e vender uma casa pró-
pria no Parque das Nações, pôs-se a 
pesquisar, primeiro em Palmela, onde 
tinha amigos, virando-se depois para a 
região saloia de Mafra, onde mora uma 
grande amiga. “Não queria um aparta-

mento, só uma casa com área exterior e 
um quarto para hóspedes. Nada novo, 
mas simples”, elenca. “Foi um negócio 
justo feito pelo valor da avaliação.”

Além dos dois quartos no piso tér-
reo, Rita ganhou o sótão, onde fez mais 
dois quartos. Agora, só falta delinear o 
que fazer no exterior: se um telheiro, 
se um deck com mesa e cadeiras para 
futuros e autorizados convívios. A hor-
ta, essa, já dá legumes, como alfaces, 
couves, salsa, coentros e, em breve, 
tomate-cereja e pimentos padrón.

Em maio, Rita Fazenda assinala um 
ano de nova vida, seja pelo teletrabalho 
– que veio para ficar, permitindo-lhe 
trabalhar no relvado à porta de casa –, 
seja pela tranquilidade e ar puro. “O 
pôr do sol aqui é lindo.” Mesmo com a 
pandemia, Rita já experimentou a vida 
social da região e em poucos minutos 
está em Mafra ou na Ericeira, onde vai 
à praia, jantar fora ou beber um copo 
com os amigos. 

APETÊNCIA POR MORADIAS
Os longos períodos passados em casa, 
ditados pela pandemia, estão a le-

FA M Í L I A  M E L O  FA R I A 
 

MENOS TRÂNSITO,  
MAIS AR LIVRE

Ana Melo e Duarte Faria estão 
prestes a mudar-se com os 

dois filhos, Pedro e Clara, para 
uma moradia em Azeitão. São 

170 m2 no interior, mais 30 
de garagem e 60 de exterior, 

numa vivenda com quatro 
quartos, três casas de banho, 

cozinha aberta, sala com 
lareira e deck exterior com 
barbecue. O rés do chão com 
um pequenino quintal onde 
moravam, um T2 com 67 m2 
em São Domingos de Rana, 
Cascais, tornou-se pequeno 

com os quatro em casa. 
 Fazer caminhadas e andar  
de bicicleta são atividades  

a que querem passar  
a dedicar-se.
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var muitos portugueses a repensar o 
seu espaço habitacional. O que falta a 
muitos que vivem em apartamentos é 
uma área exterior aprazível que ajude 
a suavizar os confinamentos.

Do sonho à realidade pode estar 
uma diferença de milhares de euros, 
mas a procura de moradias dispa-
rou nos sites imobiliários. No portal 
Imovirtual, por exemplo, fez-se uma 
análise das pesquisas por tipologias de 
imóveis entre 2019 e 2020, e o resul-
tado não poderia ser mais conclusivo: 
as buscas por moradias dispararam 
para o dobro (de 10,5% para 24,2%, o 
que representa 55 milhões de visuali-
zações); os terrenos seguiram a mesma 
tendência (de 10,5% para 21,2%, com 
6,5 milhões de pesquisas), tal como as 
quintas (de 17,4% para 34,8%, com 4,9 
milhões de visualizações).

O mercado já começa a dar mostras 
dessa reflexão. No grupo Remax, por 
exemplo, só entre janeiro e dezembro 
de 2020, foram concretizadas cerca 
de 6 937 transações imobiliárias de 
moradias em negócios de compra e 
venda, uma média de 19 vivendas por 

dia. “Nesse aspeto, houve uma mudança 
radical de comportamentos. As pessoas 
ficaram confinadas e aperceberam-se 
de que precisavam de fazer melhorias 
nas casas ou até de algo diferente. Por 
isso, não é de estranhar que tenha 
aumentado brutalmente a procura de 
moradias ou de casas com varandas 
grandes, terraços e jardins. Estamos a 
falar de um aumento de cerca de 30 por 
cento. Inclusive, aumentou a procura 
de terrenos pequenos, de 250 ou 300 
m2, quando antes isso era algo menos 
frequente”, diz Beatriz Rubio, CEO da 
Remax, em entrevista recente à VISÃO.

Enquanto os preços dos aparta-
mentos dos centros de Lisboa e Porto 
se mantêm (e até sobem), mesmo du-
rante a pandemia, os seus habitantes 
começam a olhar para os arredores 
ou mesmo mais para o Interior, uma 
tendência que o teletrabalho veio faci-
litar. Assim aconteceu com Ana Melo e 
Duarte Faria.

Ao fim de oito anos, o rés do chão 
com um pequenino quintal, um T2 com 
67 m2, tornou-se acanhado para o casal, 
mais os filhos, Pedro e Clara, de 10 e 6 

VA N G U A R D  P R O P E R T I E S
 

UMA QUINTA NA COMPORTA
A Comporta está na moda e 

não é de hoje. No último ano, a 
Vanguard Properties vendeu, num 

ápice, as 40 quintas de luxo do 
Muda Reserve, projeto que está 
a nascer junto à aldeia da Muda. 

Os preços situam-se entre 1,7 
e 4 milhões de euros. Segue-se 
agora a nova fase que vai incluir 

cerca de 175 moradias. Os preços 
deverão variar entre 775 mil euros 

e 1,75 milhões de euros.

NO PORTAL 
IMOVIRTUAL, 
AS BUSCAS 
POR 
MORADIAS, 
TERRENOS 
E QUINTAS 
DISPARARAM 
PARA O DOBRO
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LISBOA

AVEIRO

BEJA

BRAGA
BRAGANÇA

CASTELO BRANCO

COIMBRA

ÉVORA

FARO

GUARDA

LEIRIA

PORTALEGRE

PORTO

SANTARÉM

SETÚBAL

VIANA
DO CASTELO

VILA REAL

VISEU
410 080
272 400
188 720
167 120
148 800
135 680
127 520
121 920
111 280
110 560
104 320

95 440
90 800
87 040
77 680
63 280
60 400
57 360

3 346 2 762 2 590
1 546 1 370 1 238

Exemplo:
T2 de 80m2  (€)

5 126
3 405
2 359
2 089
1 860
1 696
1 594
1 524
1 391
1 382
1 304
1 193
1 135
1 088
971
791
755
717

EM FEVEREIRO
DE 2021 (€/m2)

EM FEVEREIRO DE 2021 (€/m2)

Mais baixo Mais elevado

Lisboa

Porto

Faro

Aveiro

Coimbra

Setúbal

Évora

Braga

Vila Real

Viana do Castelo

Leiria

Viseu

Bragança

Santarém

Beja

Portalegre

Guarda

Castelo Branco

ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA

ALGARVE ÁREA METROPOLITANA
DO PORTO

ALENTEJO CENTRO NORTE

VALOR MÉDIO DA OFERTA
PERÍODO ACUMULADO DE 3 MESES

POR REGIÃO

MÉDIA
NACIONAL

2 619
(€/m2)

QUANTO CUSTAM AS CASAS
Os últimos dados da Confidencial Imobiliário, de fevereiro, revelam um País dividido, com um Interior 
bem mais barato do que o Litoral. Pelo meio, vários distritos à volta das grandes cidades mostram que 

ainda é possível comprar habitação a preços considerados “normais”



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 69

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,00 cm²

  Corte: 6 de 11ID: 91916063 25-03-2021

anos, respetivamente. Com o mercado 
de transações imobiliárias em alta, ain-
da em 2019, Duarte, 46 anos, diretor de 
inovação em produção gráfica, e Ana, 
42 anos, designer, começaram à pro-
cura de uma casa maior para que cada 
filho pudesse ter um quarto. Morar 
num apartamento em São Domingos 
de Rana, concelho de Cascais, deixou 
de fazer sentido – preferiam uma mo-
radia. O confinamento só veio agravar 
as condições com os quatro em casa ao 
mesmo tempo.

Começaram a pesquisa pela linha 
de Cascais, mas com as moradias da 
zona em mínimos de 400 mil euros, 
rapidamente constataram que o seu 
orçamento não era suficiente. “Hoje, 
sabemos que teria sido necessário 
gastar o dobro ou o triplo desta casa”, 
refere Ana, mostrando a vivenda em 
Azeitão, a 20 minutos das praias do 
Portinho da Arrábida e Galápos.

No verão passado, compraram a casa 
em projeto e quiseram fazer algumas 
alterações simples no interior, como 
tirar paredes para ganhar mais espa-
ço, tornando-a ampla, minimalista. “A 
outra casa foi bem vendida e esta, bem 
comprada” – assim define Duarte o 
negócio que lhes permitiu encaixar al-
gum dinheiro e manter o mesmo valor 
de empréstimo bancário. São 170 m2 
no interior, mais 30 de garagem e 60 
de exterior, numa vivenda com quatro 
quartos, três casas de banho, cozinha 
aberta, sala com lareira e deck exterior 
com barbecue. Fazer caminhadas e 
andar de bicicleta são atividades a que 
querem passar a dedicar-se, aprovei-
tando ao máximo a proximidade com 
a Natureza da serra da Arrábida. “Aqui, 
ganhamos qualidade de vida, é sossega-
do. Não há trânsito; em cinco minutos 
chegamos à escola e voltamos para o 
teletrabalho.”

A MODA DA COMPORTA
Um pouco mais abaixo, mas ainda bem 
perto de Lisboa, é hora de grande fre-
nesim na Comporta.  A Vanguard Pro-
perties – o maior promotor imobiliário 
privado do País, estatuto que conquistou 
em apenas quatro anos, assente numa 
carteira em que se incluem, entre outros, 
o projeto da Herdade da Comporta (a 
antiga joia da coroa dos Espírito Santo) 
e o edifício Castilho 203, que integra 
o apartamento mais caro de Portugal 
(acima de sete milhões e adquirido por 
Cristiano Ronaldo) – conseguiu vender, 
no último ano, todas as quintas de luxo 
do projeto Muda Reserve, que está a 
avançar na aldeia da Muda.

As 40 quintas de luxo, integradas em 
lotes de cinco hectares, fazem parte da 
primeira fase deste refúgio, a apenas 
uma hora da capital, rodeado de verde e 
de praias. O projeto estende-se por uma 
área de 350 hectares e recria o conceito 
de uma aldeia, mas em grande estilo, 
composta por casas, villas e quintas com 
jardins, hortas e pomares.

“A Muda avança atualmente em duas 
frentes: as quintas, que foram coloca-
das praticamente todas junto de uma 
clientela nacional e internacional, e a 
infraestrutura da aldeia, que, no fundo, 
é a expansão da atual aldeia da Muda, 
onde serão construídas cerca de 175 
moradias e cujas infraestruturas es-
tamos agora a terminar”, explica José 
Cardoso Botelho, diretor-executivo da 
Vanguard e braço-direito de Claude 
Berda, o multimilionário francês que 
fundou a empresa.

As casas da “aldeia” só arrancam para 
comercialização pouco antes do verão, 
mas o interesse demonstrado pelas 
quintas foi significativo, estimulado até 
pela pandemia. “Existe uma procura 
muito grande e diversificada, neste mo-
mento, por este tipo de produto. Temos 
pessoas de todo o mundo, mas uma 
boa parte veio dos Estados Unidos da 
América e do México. No entanto, são os 
portugueses que estão em maioria entre 
os compradores”, reforça ainda Cardoso 
Botelho, especificando que foram ven-
didas dez quintas a clientes nacionais, a 
preços até aos quatro milhões de euros 
(incluindo o terreno). “E mais quintas 

R I TA  FA Z E N D A 
 

DA CIDADE PARA A ALDEIA
Rita Fazenda gosta de ar  
puro e do contacto com 
a Natureza. Há um ano, 

não renovou o contrato de 
arrendamento do T2 em 

Campolide, Lisboa, vendeu 
uma habitação própria no 

Parque das Nações e rumou 
para uma aldeia na região 

saloia de Mafra. “Não queria 
um apartamento, só uma casa 
com área exterior e um quarto 

para hóspedes. Nada novo, 
mas simples.” Esta é uma casa 

para a vida.

“MUITOS 
DOS QUE 
CONSEGUIRAM 
POUPAR VÃO 
COMEÇAR  
A INVESTIR EM 
IMOBILIÁRIO” 
LUÍS LIMA, presidente da APEMIP
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tivéssemos, mais venderíamos”, afirma, 
convicto. Para a família de Inês Poeiras, 
47 anos, e Diogo Ivo Cruz, 48, também 
se avizinha a mudança para uma quinta, 
mas noutro destino mais para o interior: 
Tomar. No próximo verão, em agosto, as 
férias grandes já serão passadas na casa 
nova, com muita bricolage e jardinagem 
à mistura – há uma horta e um pomar 
para plantar. 

Uma quinta com um hectare, uma 
casa e várias ruínas é o “projeto a longo 
prazo para a reforma” da presidente 
de uma associação de prevenção de 
maus-tratos na infância e do consultor 
na área de captação de investimento. Há 
uma década a morarem na parte velha 
de Belém, em Lisboa, num apartamento 
T2 com pequeno jardim e pátio, Inês e 
Diogo valorizam mais a zona do que o 
tamanho e preferem continuar a mandar 
os filhos a pé ao pão, ter boa vizinhança, 
caminhar até à beira-rio, ter parques 
para cães, autocarros, elétricos e bons 
acessos nas imediações. No entanto, 
comprar uma segunda habitação para 
passar fins de semana, férias e, agora, 
possíveis confinamentos tem sido um 
projeto adiado que ganhou forma, em 
setembro passado, finalizado com a 
escritura da casa, em fevereiro.

Com o telhado em boas condições, 
mais a rede de esgotos e saneamento a 
funcionar, a casa rústica de dois andares 
(300 m2), paredes grossas e cinco quar-
tos precisa de uma nova fossa séptica e 

de repor o circuito de eletricidade. Já 
os cerca de 400 m2 das ruínas, antigos 
currais, capoeiras e zonas de arrumos 
permitem-lhes idealizar um negócio 
turístico para o tempo da reforma. Nos 
últimos três anos, o casal conseguiu 
amealhar algum dinheiro para, agora, 
com o banco a emprestar apenas 70% 
do valor (por ser segunda habitação), não 
ter grandes surpresas. 

Luís Lima, presidente da APEMIP 
(Associação dos Profissionais e Empre-
sas de Mediação Imobiliária de Portugal), 
realça as poupanças que as restrições 
impostas pela pandemia e os sucessi-
vos confinamentos acabaram por criar. 
“Muitos dos que conseguiram poupar 
vão começar a investir em imobiliário 
quando tudo isto acalmar e quando se 
voltar a perceber que há mais vida para 
além da Covid”, remata.

Além disso, acredita Luís Lima, os 
estrangeiros que querem cá viver “irão 
regressar em força nos próximos tem-

T R A Ç A D O  R E G U L A D O R 
 

CASAS DE SONHO EM AZEITÃO
No atelier Traçado Regulador, 
com sede em Oeiras, não há 

mãos a medir. Neste momento, 
estão em curso 70 projetos, a 
maioria moradias localizadas 

nos arredores da capital. 
Exemplo disso é esta vivenda 

mais recente, situada em 
Azeitão. “A escassez de lotes na 
periferia próxima de Lisboa está 
a gerar uma procura crescente 
na zona de Azeitão. A ideia que 

nos move é a de conciliar o lugar 
(o terreno e a sua envolvente) 

com o programa funcional 
do cliente, numa solução 

contemporânea, que privilegia 
o conforto e a eficiência 

energética”, explica o arquiteto 
João de Sousa Rodolfo.

AS NOVAS 
MORADIAS 
COLOCADAS 
À VENDA EM 
VALE DO LOBO, 
DE €1 MILHÃO 
CADA, FORAM 
VENDIDAS  
NUM ÁPICE
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pos”, tal como os turistas. “Ninguém 
quer ir para fora da Europa. As pessoas 
têm medo, e acredito que muitos euro-
peus virão para cá, pois querem destinos 
de sol. Férias em certos destinos para-
disíacos que são nossos concorrentes 
habituais, mas que só terão a vacina lá 
para 2022 ou 2023, são só mesmo para 
os corajosos.”

INTERIOR DO ALGARVE EM ALTA
Reinaldo Teixeira, presidente do grupo 
Garvetur, uma das empresas imobiliá-
rias com maior expressão no Algarve, 
com mais de nove mil imóveis em car-
teira, confirma essa tendência – que, 
aliás, já começa a delinear-se.

“A pandemia levou as pessoas a va-
lorizarem as suas segundas habitações 
que, para muitos, se tornaram pri-
meiras residências. São portugueses e 
estrangeiros que puderam vir para cá 
em teletrabalho. Essa experiência levou 
também a que muitos percebessem 
que precisavam de casas maiores e, por 
isso, temos muitos clientes que tinham 
apartamentos T1 e estão a passar para 
T2”, descreve o responsável da Garve-
tur, realçando que entre as mais-valias 
referenciadas estão a “qualidade de vida, 
a baixa densidade populacional e o bai-
xo número de infetados com Covid na 
região algarvia”.

Outro movimento originado pela 
pandemia é o inesperado interesse por 
ruínas vendidas a bom preço, “que as 

pessoas reabilitam, conseguindo em 
alguns casos recuperar a traça típica das 
casas da região”, bem como a procura de 
zonas de um outro Algarve, o Barrocal. 
“As pessoas estão a comprar casas rústi-
cas em zonas de interior, com mais Na-
tureza mas a menos de 20 quilómetros 
do Litoral”, continua Reinaldo Teixeira, 
dando como exemplos Monchique, Al-
coutim, Querença ou Boliqueime. 

Seja no Litoral ou no Interior, e para 
segunda ou primeira habitação, a pro-
cura elevada, associada a um défice 
na oferta de imóveis para vender, tem 
tido impacto nos preços. “Não só não 
baixaram, como até aumentaram em 
certos projetos”, diz, apontando como 
exemplo o empreendimento Dom Pedro 
Residences, em Vilamoura. “Aqui, por 
cada cinco vendas tem-se registado um 
aumento de preço. O empreendimento 
tem 83 apartamentos e temos 33 vendi-
dos, ou seja, cerca de 40%, o que quer 
dizer que já houve várias atualizações”, 
sublinha.

No Ombria Resort, localizado no 
Barrocal Algarvio, perto de Querença, 
Loulé, também se ajustaram os preços 
para cima e já por duas vezes, desde que 
começou a comercializar-se este em-
preendimento idealizado pelo empre-
sário finlandês Ilpo Kokkila, fundador 
do Grupo Pontos.

Na sua primeira fase, o resort aco-
lherá 65 apartamentos (de tipologias 
T1 e T2), que estão a ser construídos 

e começaram a ser vendidos no ano 
passado, em plena pandemia. “São se-
gundas ou terceiras habitações para os 
nossos clientes, que estão habituados a 
comprar em planta, pelo que a pande-
mia não representou uma dificuldade”, 
conta Júlio Delgado, administrador do 
Ombria Resort.

Das 65 unidades, cerca de 45% já 
foram integralmente pagas ou sinali-
zadas. Aqui, onde as casas variam entre 
os 350 mil e os 800 mil euros, apenas 
um dos clientes é português. “No top 3 
das nacionalidades que mais nos com-
pram estão os holandeses, os britânicos 
e o mercado escandinavo”, acrescenta o 
responsável, referindo que o conceito 
sustentável do resort, muito orientado 

FA M Í L I A  P O E I R A S  C R U Z 
 

A PENSAR NA REFORMA
Por enquanto, Inês Poeiras e 
Diogo Ivo Cruz vão continuar 
a morar com os dois filhos 

pequenos em Belém, Lisboa. 
Mas, em fevereiro, compraram 

uma quinta em Tomar, com 
uma casa e várias pequenas 

ruínas, uma segunda habitação 
que é também um “projeto a 
longo prazo para a reforma”.
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para a Natureza (a densidade construtiva 
é de 3,5% para 153 hectares), tem sido o 
melhor argumento de vendas em tem-
pos de confinamento.

A VIDA É DEMASIADO CURTA
Em Vale do Lobo, um dos resorts mais 
antigos do País, com cerca de 60 anos 
de existência e mais de 1 500 proprie-
dades construídas e vendidas, a lógica 
é a mesma.

“Eu diria que a pandemia, sobretudo 
nos nossos clientes habituais, crista-
lizou a ideia de que vale realmente a 
pena ter uma propriedade única numa 
localização idílica. Ter uma casa em Vale 
do Lobo tornou-se mais interessante, 
porque há aqui um elemento de refú-
gio e de teletrabalho que pode ser mais 
utilizado, e é possível fazê-lo”, sintetiza 
Pedro Reimão, administrador executivo 
de Vale do Lobo Resort.

Uma constatação que se refletiu no 
rápido escoamento de habitações que 
estavam à venda, apesar de todas as 
restrições impostas pela doença. “O 
que aconteceu durante o último ano 
foi o fecho definitivo de negócios que, 
em alguns casos, já eram discutidos há 
algum tempo”, diz o administrador, 
dando como exemplo uma casa que foi 
vendida por um valor superior a dez 
milhões de euros, pertencente a um dos 
muitos proprietários do resort.

A empresa gestora do Vale do Lobo 
lançou também para comercialização 
seis novas moradias, com um valor mé-
dio de um milhão de euros, cada. “Fo-
ram vendidas num instante, e já temos 
mais cinco para uma segunda fase, que 
aguardam as devidas aprovações para 
avançar para obra. Uma boa parte dos 
compradores do ano passado ainda nem 
sequer está a usar as casas, mas todos 
eles partilham a noção de que realmen-
te a vida é demasiado curta para não a 
aproveitarmos na sua plenitude”, conclui 
o administrador deste resort, onde os 
britânicos têm um peso de 60% entre 
os proprietários.

Este despertar para a vida é há muito 
percecionado pelos nómadas digitais, 
boa parte da clientela da Athena Ad-
visers, empresa fundada pelo francês 
Roman Carel e que se especializou no 
mercado de chalets de luxo nos Alpes 
franceses. Em Portugal há cinco anos, 
só agora a empresa começou a dar-se 
a conhecer aos portugueses – as suas 
vendas em localizações emblemáticas 
como os Açores ou a Comporta foram 
totalmente absorvidas pelos clientes 
estrangeiros.

Com o lema “work from home and 
surf from the office”, a empresa tem 
tirado partido da pandemia e da pos-
sibilidade do trabalho remoto, como 
sublinha David Moura-George, diretor 
da Athena Advisers para Portugal e Es-
panha. “Esta tendência veio para ficar, 
porque todos percebemos que conse-
guimos produzir a partir de casa e já 
não há necessidade de ir ao escritório 
diariamente. Neste momento, temos 
clientes que nos compraram imóveis na 
Comporta ou nos Açores, precisamente 
para passarem duas ou três semanas em 
Portugal e o resto do tempo nos seus 
países”, conta o responsável, adiantando 
que muitos dos clientes da Athena em 
Portugal são jovens sem filhos (muitos 
ligados a empresas tecnológicas) ou 

pessoas cujos filhos já saíram de casa, o 
que facilita a mobilidade.

“Até há bem pouco tempo, a prio-
ridade era a proximidade ao centro da 
cidade e a vida cosmopolita. Agora, pas-
sou a estar centrada em encontrar uma 
localização simpática que tenha praia ou 
outra ligação forte à Natureza”, reforça 
David Moura-George.

SEGUNDA QUE PASSA A PRIMEIRA
Também Pedro Ferreira, 56 anos, pode 
sentir-se afortunado por ter passado os 
confinamentos numa zona verdejante e 
arejada, na exclusiva Herdade da Aroei-
ra, freguesia da Charneca de Caparica. 
O empresário da área das Tecnologias 
da Informação tem uma primeira ha-
bitação que mais parece uma segunda, 

G A R V E T U R 
 

TELETRABALHO NO ALGARVE
Os confinamentos levaram 
muitos a rumar ao Algarve 

para se resguardarem 
nas suas residências de 

férias. A troca de pequenos 
apartamentos T1 pela tipologia 

T2 é uma das tendências.  
A outra, diz o CEO da Garvetur, 

Reinaldo Teixeira, é o súbito 
interesse pelo interior da 

região, onde se conseguem 
imóveis a preços mais baixos e 

a praia fica a 20 minutos  
de carro.
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não faltando a piscina, sala de cinema, 
garrafeira e espaço para as festas em 
família, com a vantagem de estar a dois 
passos de Lisboa.

A viver nesta casa há precisamente 
um ano, quando começou o surto de 
Covid-19 em Portugal, Pedro Ferreira e 
a família trocaram um apartamento “es-
paçoso” mas com apenas dois quartos, 
no Príncipe Real, pelo condomínio pri-
vado da outra margem. “Sempre residi 
em Lisboa e nunca me imaginei a viver 
na Margem Sul por causa do trânsito in-
suportável na ponte. Mas hoje respiro de 
alívio”, conta o empresário, que comprou 
o terreno de 1 600 m2 na Aroeira, há três 
anos, por 225 mil euros (atualmente, sem 
a moradia entretanto construída, já vale 
cerca de meio milhão de euros).

Coube ao arquiteto João de Sousa 
Rodolfo, fundador do atelier Traçado 
Regulador, desenhar de raiz a casa de 
sonho de Pedro Ferreira. “Até à pande-
mia, a ligação com a Natureza não era 
sentida por muita gente. As pessoas 
tinham um dia cheio de solicitações, 
entre a casa e o trabalho e numa cons-
tante mudança de ambientes. A casa 
era mais um dormitório do que uma 
zona para permanecer. Mas, quando 
se obriga as pessoas a ficarem durante 
um mês em casa, aí sim, percebe-se 
que essa ligação é mesmo necessária”, 
acentua o arquiteto, cujo atelier tem, 
neste momento, cerca de 70 projetos 
em curso, 70% dos quais na região da 
Grande Lisboa, em zonas como Cascais, 
Aroeira, o Belas Clube de Campo, em 
Queluz, entre outras.

Muitos destes projetos iniciaram-se 
já depois de março de 2020. “Há ques-
tões básicas que o confinamento e o 
teletrabalho nos mostraram. O teletra-
balho passou de uma mera possibilidade 
teórica a uma realidade experimen-
tada, e isso fez com que muita gente 
se questionasse – ‘porque estou num 
apartamento numa zona central de uma 
grande metrópole, em vez de produzir o 
meu trabalho num sítio menos central 
mas onde tenho mais espaço e uma li-
gação mais direta à Natureza?’”, remata 
o arquiteto.   visaoimobiliario@visao.pt 

P E D R O  F E R R E I R A 
 

A DOIS PASSOS DE LISBOA
Pedro Ferreira tem uma 

primeira habitação na Herdade 
da Aroeira que mais parece 
uma segunda, não faltando 

piscina, sala de cinema, 
garrafeira e espaço para 

as festas em família, tudo 
devidamente envolvido por 

um espaço exterior que vale 
ouro, em tempos pandémicos, 

com a vantagem de estar 
a dois passos de Lisboa. 

O empresário e investidor 
imobiliário não tem dúvidas 

sobre o momento que o 
mercado vive: “Se quisesse 
vender a minha casa hoje, já 

valeria o dobro.” A construção 
da casa e o terreno na herdade 

custaram um total  
de 1,3 milhões de euros. 

“A PRIORIDADE 
DEIXOU DE 
SER A VIDA 
COSMOPOLITA 
E PASSOU A 
SER A LIGAÇÃO 
À NATUREZA” 
DAVID MOURA-GEORGE, diretor  
da Athena Advisers
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CRISTINA 
FONSECA
“HÁ MUITAS
STARTUPS 
CRIADAS
DE PROPÓSITO
PARA IR  
À WEB SUMMIT”

MEMÓRIA
OS JUDEUS
PORTUGUESES
QUE AJUDARAM
A CONSTRUIR
A AMÉRICA

CRESCE O INTERESSE POR MORADIAS E HABITAÇÕES COM TERRAÇO OU JARDIM EM SÍTIOS TRANQUILOS
 AS ZONAS MAIS PROCURADAS   +   OS PREÇOS POR REGIÃO

MUDAR DE CASA
E SAIR DA CIDADE

ESPECIAL IMOBILIÁRIO

Rita Fazenda, editora 
livreira, trocou a vida 
num apartamento em 
Lisboa por uma casa 
térrea, em Mafra


