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Geral 

Data: 07 de maio de 2021     

Incorporadora: Boa Esperança Empreendimentos Imobiliários 

Empreendimento: Quinta das Amoras  

Produto 

 

• Localização: Estrada Sebastiana s/n. Bairro Sebastiana. 3° Distrito de Teresópolis – Rio de Janeiro /RJ 

• Número de fases: 3 

• Tipo: Loteamento 

• Área de terreno (em m²): 14.362m² de área verde + 5.618m² de área de lazer. Total 19.980m². 

• Total Lotes: 170 lotes na primeira fase de venda, 415 no total. 

• Área dos lotes : de 255m² a 2.644m², sendo que a maioria se encontra entre 300 e 400m². 

• Parceiros: Duda Porto Arquitetura, Arteiro Paisagismo, OKR Arquitetura e Urbanismo e AreaUm (desenvolvimento) 

• Data de pré-lançamento: 10 de maio de 2021 

• Data de lançamento: 1ª fase previsão para 05 de junho de 2021 

• Data habite-se: 30 de junho de 2023 

 

• Diferenciais do Loteamento: 

São aproximadamente 20mil m2 de área verde e de lazer. Inserido em uma área em meio a montanhas e plantações de 
hortaliças, sua localização proporciona um maior contato com a natureza e a possibilidade de um estilo de vida mais 
saudável. 

 

• Descritivo Área Comum: 

Com projeto de arquitetura assinado pelo renomado escritório Duda Porto Arquitetura e projeto de paisagismo pelo Arteiro 
Paisagismo, as áreas comuns foram projetadas para o conforto e maior contato com a Natureza de toda a família.  

 

• Área de lazer: 

Quadra de Tênis piso lisonda 

Quadra Poliesportiva 

Piscina Adulto com deck 

Piscina Infantil 

Sauna 

Playground  

Salão de festas 

Churrasqueira 

Trilha Ecológica 

 

Serviço: Wifi nas áreas comuns, portaria 24h com controle de acesso 
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• Facilidades e diferenciais do Bairro em relação a outras localidades próximas:  

 
O circuito Teresópolis-Friburgo reserva inúmeras surpresas: natureza exuberante, produtores locais, opções de lazer 
esportivo e de aventura, circuito gastronômico, entre outras. É uma região em crescimento, com grande potencial 
de valorização. Toda a zona se beneficia dos bons índices de segurança que a cidade de Teresópolis apresenta e está 
na rota de uma das principais atividades econômicas do município: o cultivo de hortaliças, que representa 90% de 
toda a produção desse tipo de alimentos em todo o Estado do Rio. E assim, a região atrai outros tipos de negócios, 
como pequenas indústrias, centros comerciais, prestação de serviços e o próprio mercado imobiliário. 
São 68km recheados de mirantes, rios, cachoeiras, trilhas, montanhas… É possível praticar diversas modalidades 
esportivas: caminhada, mountain bike, rapel. O contato com a natureza também pode ser feito através da 
observação da fauna e da flora típicas da região. Cavalgadas? Sim, há alguns haras na região que oferecem passeios 
e aulas. 
O circuito ainda conta com ótimas opções gastronômicas, uma rota de cervejarias artesanais, fazendas de produção 
de alimentos orgânicos, queijos e museus. São muitas as atrações.  
E ainda, o clima da região é muito equilibrado durante o ano todo, com temperaturas mais amenas e estações do 
ano mais marcadas. 
 
Micro região: Vale Alpino 
Localizado em uma área de belos vales, na altura do Km 15 da Terê-Fri. O relevo da localidade é propício para 
prática de diversos esportes de aventura: Mountain Bike, caminhadas de altitude e escaladas, praticadas 
principalmente no Vale dos Frades, Vale dos Deuses e no Parque dos Três Picos. Há ainda quem curta o ciclismo de 
estrada, e também vôo livre, que conta com duas rampas de vôo na região. Duas importantes fábricas se localizam 
na região, a Sorveteria Sloop e a Água Mineral DaVida. 
 
Alguns destaques no bairro: 
 
Gastronomia:  
- Birosca a Romana di Sandro - Km 5 - Albuquerque  
- Baddini - Km 4 - Green Valley 
- Tia Lene - Km 12 - Vargem Grande 
- Cremerie Genève - km 16 - Venda Nova  
- Linguiça do Padre - Km 35 - Vieira 
- Casa Suíça / Queijaria Escola- Km 35 - Conquista  
 
Compras e diversão: 
- Open Market - Km 9  
- Hotel Le Canton - km 12 
- Balaio Decoração - km 12 
- Apiário Amigos da Terra - km 51 
- Cachoeira dos Frades – km 19 
 

 

• Porque você compraria este produto: 

O agravamento da crise pandêmica fez aumentar o desejo por mais qualidade de vida. E assim, o número de pessoas 
a procurarem opções de primeira ou segunda moradia na Região Serrana aumenta progressivamente. Hoje em dia, 
Teresópolis é a preferida dos cariocas nesse aspecto (cerca de 61% das pessoas escolhem a região, quando decidem 
fazer essa “migração”).  
 
O Quinta das Amoras é a opção perfeita para quem procura ter mais qualidade de vida, respirar mais ar puro, estar 
em constante contato com a natureza, mas não sair de perto do Rio. 
São lotes de 255 a 2.644 m2, no meio da natureza. 
A vista existente em toda a área do condomínio é um enorme privilégio de quem vai morar lá ou simplesmente 
passar finais de semana em família e com amigos. 
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O condomínio ainda oferece uma área de lazer generosa, com piscina adulto e infantil, sauna, quadras de tênis, 
quadra poliesportiva, clube com salão para eventos, churrasqueira e parque infantil.  
E mais: o condomínio oferece segurança, com guarita de entrada e vigilância 24 horas. 
 
 

 

 


