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Projeto ficará concluído em cinco anos 

Revolução 
no Jamor 
Junto à Cidade 
do Futebol, em Oeiras, 
empreendimento 
imobiliário e hotel 
prometem alterar 
a paisagem 

Um projeto no valor de 280 mi-
lhões vai dar nova vida ao Alto da 
Boa Viagem, no Jamor, em Oeiras. 
O "Foz do Tejo", assim foi batiza-
do, resultará em 400 unidades re-
sidenciais, 25 moradias, 28 mil 
metros quadrados de escritórios e 
comércio e, também, um hotel 
com capacidade para180 quartos e 
um aparthotel de 400 unidades, 
além de um edificio destinado a 
comércio e serviços. 

Os números e dados foram 
anunciados pela Vanguard Proper-
ties, empresa promotora do "Foz 
do Tejo", no qual investiu um to-

  

tal 280 milhões de euros. Segundo 
os mentores do negócio, "a cons-
trução das infraestruturas está 
prevista começar até julho e terá 
uma duração de 18 meses. A con-
clusão do projeto deverá aconte-
cer num prazo de cinco anos, in-
cluindo também um centro des-
portivo internacional e de even-
tos, com campos de ténis, padel, 
ginásio e outros desportos". 

A obra abrange a um terreno de 
30 hectares situado entre o lado 
oeste do Parque Desportivo do Ja-
mor, a parte norte da Cidade do 
Futebol e a marginal sul, com boa 
parte de área verde e vistas que al-
cançam Lisboa e a foz do rio Tejo. 
"No Alto do Farol, serão construí-
das moradias unifamiliares e será 
recuperado um palacete do século 
XIX, além de edifícios de baixo 
perfil, residenciais, comércio e 
serviços. No Alto do Rio, três tor-
res residenciais de dezoito pisos, 
um hotel e um aparthotel", expli-
caram os promotores. • 


