
ADMINISTRAÇÃO 
DE PROPRIEDADES

Alargámos os nossos serviços à área de 
administração de propriedades para continuar a 
dar assistência aos nossos clientes depois da 
compra da sua propriedade, ajudando a proteger 
e valorizar o seu investimento.

Cada propriedade é única e únicas são as 
necessidades de cada cliente. Nós no entanto 
baseamos os nossos serviços em cuidado e 
atenção ao detalhe, proporcionando aos nossos 
clientes paz de espírito e transformando cada 
uma da suas estadias numas agradáveis férias.
Contratar Marcela Administração de Propriedades 
é a decisão natural a tomar para quem deseja  
realmente apreciar a sua casa de férias. 

Contamos com a experiência de mais de 10 anos 
nesta área de actividade e de uma equipa 
criteriosamente escolhida para que a sua 
propriedade esteja nas condições ideais sempre.

Os nossos serviços de
Administração incluem: 
  • Inspecção semanal
  • Guarda das chaves
  • Organização de serviço de limpeza 
  • Organização de serviço de manutenção
  • Pagamento de contas 
  • Assistência administrativa de
    contratos e seguros 
  • Assistência em projectos de renovação 
  • Assistência a hóspedes

Preçário

Apartamento: 90€ / mês
Vivenda 3 quartos: 120€ / mês
Vivenda 4 quartos: 140 € / mês
Vivenda 5 quartos ou mais: 160€ / mês

IVA não incluído

PROPERTY MANAGEMENT

We are now extending our services to the area 
of villa management and rentals so we may 
continue assisting our clients after the purchase 
and help protect the value and longevity of their 
property.

Every property is unique, and unique are the 
requirements of our service to each client. We 
always base our service on care and attention to 
detail, to give you peace of mind when you are 
away, as well as making each one of your stays 
a pleasant one. 
Trusting your house to Marcela Property 
Management is the natural step to take in order 
to fully enjoy your home in the sun.

We count on a experience of over 10 years in 
the area and a carefully choosen network of 
reliable people and companies, working 
together to ensure your property is at top 
condition at all times.

Our  Management Services include:
  • Visit the property once a week 
  • Holding keys
  • Organizing of cleaning service  
  • Organizing of maintenance service
  • Payment of utilities
  • Assistance with all utility contracts and                      
    insurances 
  • Renovation projects 
  • Fiscal representation 
  • Assisting guests 

Price list

Apartment: 90€ p/month
3 bedroom villa: 120€ p/month
4 bedroom villa: 140 € p/month
5 bedroom or more: 160€ p/month

VAT not included

ARRENDAMENTO
DE FÉRIAS

Tentaremos encontrar clientes para 
alugar a sua propriedade ao melhor 
preço possível, ajudando-o a criar 
estratégias de marketing e a preparar
a sua propriedade para o efeito.    
Visitamos os nossos clientes, entre- 
gando chaves à chegada e fornecendo 
um número de emergência para 
qualquer eventualidade.
Cobramos uma comissão de 20 % do 
valor pago por cada arrendamento.

HOLIDAY LETS

We will try to find clients to rent your 
property at the best price, advising 
you on marketing strategies and 
house preparation.
We will assist your clients, handing 
keys on their arrival, visiting them 
and providing an emergency number.
We Charge a 20% commission on 
each rental.



Rua Lima Leitão, nº 31, 8600-748 Lagos

Tel: (00 351) 282 768 428

Fax: (00 351) 282 762 741

Tlm/Mobile: (00 351) 917 558 371

Email: ausrine.pacheco@marcelaproperties.com

www.marcelaproperties.com

• Administração de Propriedades
• Property Management

• Aluguer de Moradias
• Villa Lettings

• Aluguer de Apartamentos
• Apartment Lettings

• Alugueres ao Ano
• Long Term Lettings

 ALUGUER E
ADMINISTRAÇÃO DE

PROPRIEDADES

LETTINGS AND
VILLA MANAGEMENT

www.marcelapropriedades.com


