
Barão de São João – Lovely ruin ready to be renovated 

in a small village only 10 minutes drive from Lagos– Opportunity

Located in the heart of Barão
de São João village, find this 
fantastic and and lovely ruin 
ready to be renovated. Only 

10 minutes drive from 
Lagos and services!

Excellent price!!

Refª  V428LG                          Preço/Price: € 35.000,00

Localizada no coração da bonita 
aldeia de Barão de São João, 
encontre esta adorável ruina 
pronta para ser renovada. A 
apenas 10 minutos de carro 
de Lagos e dos serviços.
Excelente preço!
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Construction area: 32 m²
Plot area: 53m²

Buying a ruin, renovate inside 
but at the same time maintain 
the same characteristics has been very 
highly sought as a profitable business, 
and after lease or sell. 

Located in the center of the village 
of Barão de São João, find this 
ruin full of potential!

Nearby the services, you can walk 
everywhere without using 
the car. Down the road is the 
market, restaurants, public gardens 
and much more!

In the back of the ruin you have enough 
space to  do a beautiful outdoor space.

Do not waste more time and come visit 
this ruin at a great price!

ANOTHER LIVING MODE! 

Área de construção: 32m²
0                        Área do lote:53m²

Comprar uma ruína renovar por 
dentro, mas, ao mesmo tempo, manter 

as mesmas características, tem sido 
muito altamente procurado como um 

negócio rentável, e de seguida 
arrendar ou vender.

Localizado no centro da aldeia de 
Barão de São João, encontre esta ruina 

pronta para ser renovada!

Perto de todos os serviços, pode andar 
para qualquer lugar sem usar o carro.

Ao fundo da rua está o mercado, 
restaurantes, jardins públicos  e muito 

mais! Nas traseiras da ruina tem um 
bom espaço para fazer uma bonita 

zona de lazer! Não perca mais tempo e 
venha visitar esta ruina com um 

excelente preço!

OUTRO MODO DE VIDA!
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