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Serena Sénior Óbidos

Propriedade com área total de 81.510 M2 (47.040 M2 
urbano e 34.470 M2 rústico), localizada no concelho 
de Óbidos junto a uma zona residencial tranquila, a 3 
km da vila medieval, a 3 km do acesso à auto-estrada 
A8 (Leiria-Lisboa) e a 5 km da cidade termal de Caldas 
da Rainha.

A propriedade está vedada, junto à estrada de asfalto, 
tem furo de água licenciado pelo ambiente e com 
capacidade para abastecimento de um futuro 
empreendimento, bem como energia eléctrica 
trifásica e monofásica. Tem implantado um pomar 
com diversas árvores de fruto, já em produção, e dois 
lagos de água artificiais. A propriedade localiza-se 
entre os núcleos residenciais de Avarela e Trás do 
Outeiro, pertencentes ao concelho de Óbidos.

Entrada principal

Vista da plataforma superior

Entrada secundária

Lago artificial da propriedade



Face à sua localização, em lugar elevado e de destaque 
panorâmico, oferece uma vista de 360º sobre o campo e 
castelo de Óbidos. Esta propriedade possui uma 
localização e acessibilidades privilegiadas, considerando a 
distância reduzida ao nó da A8 (Lisboa-Leiria), e a 
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proximidade à zona costeira, nomeadamente a zona da 
praia Bom Sucesso (14 Km) e a praia da Foz do Arelho 
(11Km). O aeroporto de Lisboa está apenas a 45 minutos 
(80 km).
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A Noroeste da propriedade localiza-se a Lagoa de Óbidos, 
um lugar singular e de grande valor ambiental e 
paisagístico, apenas a 6 km. A Lagoa de Óbidos é o sistema 
lagunar costeiro mais extenso da costa Portuguesa e 
possui uma área total aproximada de 6.9 km2.

Imagem aérea da extensão
da Lagoa de Óbidos

Lagoa de Óbidos junto à Foz do Arelho

Numa das parcelas da propriedade, foi desenvolvido e 
aprovado um licenciamento para a construção de um 
equipamento para séniores – residências assistidas – com 
13.581 M2 de construção (cuja validade expirou em 

Novembro/2018 uma vez que não foi pago o alvará de 
construção). É possível aprovar novo licenciamento para o 
local sendo que não houve alterações ao Plano Director 
Municipal de Óbidos. Para a aprovação deste 
licenciamento foram desenvolvidos os projectos de 
arquitectura, paisagismo, e especialidades.

A arquitectura aprovada contempla 70 quartos (36 duplos 
com área de 66,02 M2 e 34 singles com área de 38,75 M2) 
todos com terraços e virados a sul, SPA, clínica médica 
para tratamentos de prevenção/recuperação, ginásio, 
restaurante e lounge bar, auditório, sala de cinema, sala de 
jogos multiusos, biblioteca, salão de beleza e estética, 
salas de meditação e deck, pavilhão para hobbies e 
workshops, horta e pomar orgânico. O empreendimento 
previa a capacidade máxima de 140 residentes.
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Quarto duplo

Vista da plataforma superior

Em termos de construção e condicionantes, a altura 
máxima permitida são dois pisos e o índice bruto de 
construção é 0,19%. Considerando também que o 
licenciamento teve apenas por base uma das 
propriedades (porque a segunda propriedade apenas foi 
adquirida em 2016) existe possibilidade, e numa 
perspetiva futura de expansão, de unificar as duas 
propriedades e apresentar um novo projecto admitindo a 
totalidade da área, 81.510 M2.

Do quadro sinóptico do licenciamento (que se anexa) 
podemos ainda concluir, que face à área total de 
construção aprovada 13.581 M2, o proprietário optou por 
atribuir aos quartos áreas úteis muito acima da média – 
quartos duplos com 66,02 M2 e singles com 38,75 M2 – 
privilegiando a qualidade à quantidade, e ainda a sua 
orientação solar, uma vez que todos os quartos estavam 
orientados a sul.

Todos os quartos e serviços estavam concentrados num 
só edifício que foi pensado e projectado sob critérios 
bioclimáticos, para poder ter ganhos de energia (balanço 
energético global) de pelo menos 70% (comparadas com 
um edifício de concepção e construção tradicionais – 
apesar dos seus isolamentos térmicos, por exemplo), 
reduzindo assim a percentagem de utilização de energias 
convencionais e, consequentemente, as emissões de 
CO2 para a atmosfera, tornando-se mais sustentável.

• O licenciamento assentou apenas na parcela de
47.040 M2

• A área total de implantação era 5.704 M2
• A área total de construção acima do solo era 8.990 M2
• Área total de construção aprovada 13.581 M2
• COS - Coeficiente de ocupação do solo 0,19
• CAS - Coeficiente de afectação do solo 0,12
• Número máximo de pisos 2
• Cércea máxima 7 m

• Pé direito livre entre pisos 3 m

A implantação do edifício obedeceu a um conjunto de 
razões, designadamente:

• O aproveitamento do declive natural do terreno, de 
forma a se minimizarem as movimentações de terras e 
se obter uma melhor integração do edifício na orografia 
do terreno;

• O aproveitamento do ponto mais alto da propriedade, 
que permite tirar partido do sistema de vistas 
privilegiado sobre a paisagem circundante;

• O aproveitamento do sector com maior 
desenvolvimento segundo o eixo Norte-Sul, que 
permitiu criar uma solução volumétrica para o edifício 
que retira o melhor partido da exposição a Sul, 
garantindo elevados índices de radiação solar ao longo 
do ano.

• Uma preocupação de natureza funcional e de 
enquadramento urbanístico, considerando a localização 
do acesso principal junto ao limite Nascente da 
propriedade, e a contiguidade deste sector com o 
aglomerado de Avarela, valorizando assim uma lógica 
de nucleação da ocupação urbana.

Os 8,15 hectares da propriedade, e a privacidade da sua 
localização, permitem a criação de diferentes espaços 
para actividades de lazer ao ar-livre, circuitos de fitness 
com programas de reshape, jardins aromáticos, pesca 
desportiva no lago, já existente na propriedade, e 
actividades náuticas, retiros de meditação, entre outros.



Em termos de construção e condicionantes, a altura 
máxima permitida são dois pisos e o índice bruto de 
construção é 0,19%. Considerando também que o 
licenciamento teve apenas por base uma das 
propriedades (porque a segunda propriedade apenas foi 
adquirida em 2016) existe possibilidade, e numa 
perspetiva futura de expansão, de unificar as duas 
propriedades e apresentar um novo projecto admitindo a 
totalidade da área, 81.510 M2.

Do quadro sinóptico do licenciamento (que se anexa) 
podemos ainda concluir, que face à área total de 
construção aprovada 13.581 M2, o proprietário optou por 
atribuir aos quartos áreas úteis muito acima da média – 
quartos duplos com 66,02 M2 e singles com 38,75 M2 – 
privilegiando a qualidade à quantidade, e ainda a sua 
orientação solar, uma vez que todos os quartos estavam 
orientados a sul.

Serena Sénior Óbidos

Todos os quartos e serviços estavam concentrados num 
só edifício que foi pensado e projectado sob critérios 
bioclimáticos, para poder ter ganhos de energia (balanço 
energético global) de pelo menos 70% (comparadas com 
um edifício de concepção e construção tradicionais – 
apesar dos seus isolamentos térmicos, por exemplo), 
reduzindo assim a percentagem de utilização de energias 
convencionais e, consequentemente, as emissões de 
CO2 para a atmosfera, tornando-se mais sustentável.

• O licenciamento assentou apenas na parcela de
47.040 M2

• A área total de implantação era 5.704 M2
• A área total de construção acima do solo era 8.990 M2
• Área total de construção aprovada 13.581 M2
• COS - Coeficiente de ocupação do solo 0,19
• CAS - Coeficiente de afectação do solo 0,12
• Número máximo de pisos 2
• Cércea máxima 7 m

• Pé direito livre entre pisos 3 m

A implantação do edifício obedeceu a um conjunto de 
razões, designadamente:

• O aproveitamento do declive natural do terreno, de 
forma a se minimizarem as movimentações de terras e 
se obter uma melhor integração do edifício na orografia 
do terreno;

• O aproveitamento do ponto mais alto da propriedade, 
que permite tirar partido do sistema de vistas 
privilegiado sobre a paisagem circundante;

• O aproveitamento do sector com maior 
desenvolvimento segundo o eixo Norte-Sul, que 
permitiu criar uma solução volumétrica para o edifício 
que retira o melhor partido da exposição a Sul, 
garantindo elevados índices de radiação solar ao longo 
do ano.

• Uma preocupação de natureza funcional e de 
enquadramento urbanístico, considerando a localização 
do acesso principal junto ao limite Nascente da 
propriedade, e a contiguidade deste sector com o 
aglomerado de Avarela, valorizando assim uma lógica 
de nucleação da ocupação urbana.

Os 8,15 hectares da propriedade, e a privacidade da sua 
localização, permitem a criação de diferentes espaços 
para actividades de lazer ao ar-livre, circuitos de fitness 
com programas de reshape, jardins aromáticos, pesca 
desportiva no lago, já existente na propriedade, e 
actividades náuticas, retiros de meditação, entre outros.



Em termos de construção e condicionantes, a altura 
máxima permitida são dois pisos e o índice bruto de 
construção é 0,19%. Considerando também que o 
licenciamento teve apenas por base uma das 
propriedades (porque a segunda propriedade apenas foi 
adquirida em 2016) existe possibilidade, e numa 
perspetiva futura de expansão, de unificar as duas 
propriedades e apresentar um novo projecto admitindo a 
totalidade da área, 81.510 M2.

Do quadro sinóptico do licenciamento (que se anexa) 
podemos ainda concluir, que face à área total de 
construção aprovada 13.581 M2, o proprietário optou por 
atribuir aos quartos áreas úteis muito acima da média – 
quartos duplos com 66,02 M2 e singles com 38,75 M2 – 
privilegiando a qualidade à quantidade, e ainda a sua 
orientação solar, uma vez que todos os quartos estavam 
orientados a sul.

Serena Sénior Óbidos

Todos os quartos e serviços estavam concentrados num 
só edifício que foi pensado e projectado sob critérios 
bioclimáticos, para poder ter ganhos de energia (balanço 
energético global) de pelo menos 70% (comparadas com 
um edifício de concepção e construção tradicionais – 
apesar dos seus isolamentos térmicos, por exemplo), 
reduzindo assim a percentagem de utilização de energias 
convencionais e, consequentemente, as emissões de 
CO2 para a atmosfera, tornando-se mais sustentável.

• O licenciamento assentou apenas na parcela de
47.040 M2

• A área total de implantação era 5.704 M2
• A área total de construção acima do solo era 8.990 M2
• Área total de construção aprovada 13.581 M2
• COS - Coeficiente de ocupação do solo 0,19
• CAS - Coeficiente de afectação do solo 0,12
• Número máximo de pisos 2
• Cércea máxima 7 m

• Pé direito livre entre pisos 3 m

A implantação do edifício obedeceu a um conjunto de 
razões, designadamente:

• O aproveitamento do declive natural do terreno, de 
forma a se minimizarem as movimentações de terras e 
se obter uma melhor integração do edifício na orografia 
do terreno;

• O aproveitamento do ponto mais alto da propriedade, 
que permite tirar partido do sistema de vistas 
privilegiado sobre a paisagem circundante;

• O aproveitamento do sector com maior 
desenvolvimento segundo o eixo Norte-Sul, que 
permitiu criar uma solução volumétrica para o edifício 
que retira o melhor partido da exposição a Sul, 
garantindo elevados índices de radiação solar ao longo 
do ano.

• Uma preocupação de natureza funcional e de 
enquadramento urbanístico, considerando a localização 
do acesso principal junto ao limite Nascente da 
propriedade, e a contiguidade deste sector com o 
aglomerado de Avarela, valorizando assim uma lógica 
de nucleação da ocupação urbana.

Os 8,15 hectares da propriedade, e a privacidade da sua 
localização, permitem a criação de diferentes espaços 
para actividades de lazer ao ar-livre, circuitos de fitness 
com programas de reshape, jardins aromáticos, pesca 
desportiva no lago, já existente na propriedade, e 
actividades náuticas, retiros de meditação, entre outros.



Serena Sénior Óbidos

O valor patrimonial do artigo urbano é de 1.057.790€. O 
imóvel tem um valor de avaliação de 2.000.000€ (valor 
de mercado atribuído pela empresa American Appraisal - 
https://www.americanappraisal.com/US/Global-Locatio
ns/Europe/Portugal.htm). Importa ainda referir que esta 
propriedade é pertença de uma sociedade limitada e, 
caso o investidor tenha interesse, pode adquirir a 
sociedade em vez do activo.

Em relação ao concelho de Óbidos, este constitui-se 
como um destino turístico de referência à escala 
internacional. Óbidos aposta na dinamização cultural e 
artística, sendo actualmente Cidade Literária pela 
UNESCO e integra ainda a Rede de Cidades Criativas. Os 
números mais recentes, fornecidos pelo município de 
Óbidos, relativos a turistas anuais apontam para 
2.500.000 de visitantes. Esse número tem uma ligação 
directa com os diversos eventos culturais que decorrem 
na Vila de Óbidos ao longo de todo o ano, mas também 

pelo facto de Óbidos ser paragem obrigatória nos roteiros 
turísticos da zona Oeste.

O concelho de Óbidos tem implantado, em grande parte 
da extensão da faixa costeira, empreendimentos 
turísticos com oferta de campos de golfe.

1. Praia d’el Rey Golf Course - 18 holes (Óbidos)
2. West Cliffs – 18 holes (Óbidos)
3. Royal Óbidos Golf Course - 18 holes (Óbidos)
4. Bom Sucesso Golf Course - 18 holes (Óbidos)
5. Campo Real Golf Course - 18 holes (Torres Vedras)
6. Botado Golf Course - 9 holes (Peniche – Consolação)
7. Porto Novo Golf Course - 9 holes (Vimeiro)
8. Hotel Villa Batalha Golf - 9 holes (Batalha)

SAÚDE – Oferta de Hospitais e clínicas
A tabela abaixo apresenta a oferta de hospitais públicos e 
privados, que se encontram localizados em Caldas da 
Rainha, a uma distância de apenas 5km. Inclui-se 
também a oferta mais relevante, em termos de clínicas 

privadas, na vila de Óbidos e na cidade de Caldas da 
Rainha. Como oferta complementar, a cidade de Torres 
Vedras, dispõe de dois hospitais privados de larga 
dimensão – CUF e SOERAD.
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Nome

Clinimed – Centro Médico
PhysiObidos – Clínica de Fisioterapia
Eurodial – Centro de Nefrologia e Diálise
Montepio Rainha D. Leonor
Hospital Termal Rainha D. Leonor
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha
Clínica MedCaldas
Clínica Médica Saúde XXI
Clinica Médico Cirúrgica Estevão Ferreira
Cedima – Centro de Imagiologia Médica
Climadiagnóstico
Centro Oftalmológico das Caldas da Rainha

Tipologia

Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada
Hospital Privado
Hospital Privado
Hospital Público
Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada

Cidade

Óbidos
Óbidos
Gaeira - Óbidos
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha

Distância

3 km
3 km
7 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
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Nome

Clinovisão – Oftalmologia Clínica e Cirúrgica
Fisiorecuperação – Medicina Física de Recuperação 
Gabiap – Gabinete de Intervenção e Apoio Psicológico
Urizage – Clínica Médica
CUF – https://www.saudecuf.pt/unidades/torres-vedras 
SOERAD - http://www.soerad.com/ 

Tipologia

Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada
Clínica Privada
Hospital Privado
Hospital Privado

Cidade

Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Torres Vedras
Torres Vedras

Distância

5 km
5 km
5 km
5 km
38 km
33 km
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RESUMO
• 81.510 M2 de área total
•  Teve licenciamento aprovado com 13.581 M2 de

construção (É possível aumentar essa área de construção
se for solicitado a anexação dos 2 artigos que compõem
a  propriedade)

• Número máximo de pisos: 2
• Cércea máxima: 7 metros
• 3 km da Vila de Óbidos - http://www.obidos.pt/
• 3 km do acesso à autoestrada A8 (Leiria-Lisboa)
• 5 Km de Caldas da Rainha – cidade termal com 52.000

habitantes
• 6 km da Lagoa de Óbidos
• 75 Km do aeroporto de Lisboa
• 6 Km a 15 km de praias e 5 campos de golfe - Praia d'el 

Rey Golf Course (Óbidos); Royal Óbidos Golf Course 
(Óbidos); West Cliffs Golf Course (Óbidos); Guardian 
Bom Sucesso Golf (Óbidos); Botado Golf Course
(Peniche).

• 25.000 M2 de jardins e enquadramento paisagístico

• A propriedade tem eletricidade monofásica e trifásica
• Furo de água licenciado pelo Ambiente com relatório de

produção
• 2 lagos artificiais

Links de Interesse:
http://www.obidos.pt/
http://obidosvilaliteraria.com/
https://turismodocentro.pt/artigo/vila‐de‐obidos‐detalhe
s‐de‐rainha‐e‐outros‐encantos/
https://www.visitportugal.com/pt‐pt/destinos/centro‐de‐
portugal
https://www.praia‐del‐rey.com/pt‐pt/home
https://www.westcliffs.com/en/resort
http://www.royalobidos.com/home
http://www.qdo.pt/p/home2/l/pt/
http://www.bomsucesso.com.pt/
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