
 Lagos – Take this opportunity to build your dream house 
in a prestigious area with sea views- 2 plots available  

2 Individual plots of land  
with fantastic view over  

the countryside and sea. 
Located in a popular 

urbanization of the city just at 
short walking distance from 

the Porto de Mós beach.  

Refª  L89LG                        Preço/Price: 1-€ 225.000,00 

2-€ 160.000,00 

2 lotes individuais de terra  
com vista fantástica sobre o 
campo e mar. 
 Localizado numa urbanização 
popular da cidade a uma curta 
distância da praia   
Porto de Mós. 
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2 lotes individuais de terra com vista fantástica sobre o 
campo e mar. Localizado numa urbanização popular da 
cidade a uma curta distância da praia de Porto de Mós 
  
Do not miss the opportunity to own a fabulous plot in 
one of the best residential areas of the city. 
There are 2 individual plots with license to build the 
property that you always wish for.  
Due to the excellent positioning enjoy the wonderful 
sea view. 
Within walking distance of Porto de Mós beach and all 
amenities. 
  
Plot 1: 
Plot area: 1.528m ² 
Construction area: 175m ² 
Implantation area: 150m ² 
  
Plot 2:  
Plot area : 1.704m ² 
Construction area: 175m ² 
Implantation area : 150m ² 

 
  

 
 

Não vai querer perder a oportunidade de possuir 
um fabuloso terreno numa das melhores 

urbanizações da cidade. 
Estão disponíveis 2 lotes individuais com licença 

para construir a  propriedade que tanto ambiciona.  
Devido ao exelente posicionamento desfrute da 

maravilhosa vista mar.  
A uma curta distância da praia Porto de Mós e de 

todas as amenidades.  
 

Lote 1:  
  

Área do lote: 1.528m² 
Área habitação: 175m² 

Área implantação: 150m² 
 

Lote 2: 
  

Área do lote: 1.704m² 
Área habitação: 175m² 

Área implantação: 150m² 
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