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Futuro empreendimento terá disponíveis moradias com tipologias que vão do V2 a vs à venda a partir de 1,3 milhões de euros. 

IMOBILIÁRIO 

Projeto na Muda tem 3.200 
interessados para 175 casas 
A procura pelas moradias do "Muda Reserve", no concelho de Grándola, excede já 
em 18 vezes a oferta. A proximidade da Comporta parece funcionar como um íman. 
Vanguard Properties dá hoje início à construção das primeiras oito casas modulares. 

DIANA DO MAR 
dianamar®negocios.pt 

A
palavra Comporta 
continua a funcionar 
como um íman para o 
setor imobiliário, so-

bretudo entre os compradores es-
trangeiros. Exemplo disso é o pro-
jeto "Muda Reserve", emGrândo-
la, que viu a procura pelas mora-
dias de luxo que está a construir 
exceder em18 vezes a oferta. 

A Vanguard Properties lan-
ça esta quinta-feira a 'primeira 
estaca' do que descreve como o 
"primeiro empreendimento re-
sidencial em Portugal cujas es-
truturas são 100% em madeira". 
Com uma área equivalente a 
mais de 350 campos de futebol, 
no concelho de Grândola, o 
"Muda Reserve" contempla 175 
moradias, mas o universo de po-
tenciais compradores supera em 
mais de 18 vezes a oferta dispo-
nível, revela o CEO da empresa. 

Ao Negócios, José Cardoso 
Botelho adianta que o projeto 
imobiliário de luxo atraiu aproxi-
madamente 3.200 interessados, 
de 30 nacionalidades, desde por-
tugueses a franceses e suíços, até 
norte-americanos, mexicanos, 
brasileiros ou sul-africanos. 

"Temos muita gente que há 
muito tempo tem interesse na-
quele projeto. Foram-se registan-
do e, agora, vão ser contactados, 
incluindo vários que manifesta-
ram interesse de avançar imedia-
tamente para a compra", explica 
o empresário, arriscando dizer 
que, "provavelmente, metade das 
risas estará vendida nos primei-
ros dias". Disponíveis em tipolo-
gias que vão do v2 ao v5, as mora-
dias custam entre 1,3 milhões e 3 
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Provavelmente, 
metade das casas 
estará vendida 
nos primeiros dias. 
JOSÉ CARDOSO BOTELHO 
CEO da Vanguard Properties 

milhões de euros, detalha o CEO 
da Vanguard. 

Nenhuma moradia do "Muda 
Reserve" foi comercializada até ao 
momento por opção da própria 
Vanguard Properties, que enten-
deu "não fazer sentido lançar ofi-
cialmente o projeto já com todas 
as casas vendidas". 

As moradias que integram o 
projeto,e cuja construção dos pri-
meiros modelos se inicia esta 
quinta-feira, reinterpretam a tra-
dicional cisa alentejana A chami-
né impõe-se, assim, como referên-
cia nos projetos, sendo que as mo-
radias serão Net Zero Carbon  

Buildings (NZEB). A estrutura 
será totalmente construída em 
madeira pela Kozosmod, empre-
sa de construção em madeira na 
qual a promotora imobiliária in-
vestiu 30 milhões de euros . E, de 
acordo com José Cardoso Bote-
lho, as cisas devem demorar entre 
8 a 12 meses a estarem concluídas. 

Seguir-se-ão outras 80 vi-
vendas até ao final do ano, indi-
ca o CEO da Vanguard Proper-
ties ao Negócios, dando conta de 
que, "se tudo correr como o es-
perado", as 175 moradias devem 
estar prontas "até finais de 
2025".  ■ 
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INVESTIMENTO 
O projeto imobiliário 
"Muda Reserve", com 
uma área superior a 350 
hectares, representa um 
investimento total de 
200 milhões de euros. 


