
Magnificent Building Lots! 
At prices never seen before! 
Ready to start! Urbanized! 
Unique opportunity to invest 
and monetize in this area. The 
view extends over the 
countryside! Just 1 km from 
Lagos! 

Refª L497LG        Preço/Price, Cada: € 80.000,00 

Magníficos Lotes para construção! 
A preços já não vistos!  
Prontos a começar! Urbanizados! 
Oportunidade única de investir  
e rentabilizar nesta área. 
A vista estende-se sobre o campo! 
Apenas a 1 km de Lagos! 

Lagos 
Reduced the price! 

What you are looking for still exists!! 
 CHEAP, BEAUTIFUL, WELL LOCATED AND GOOD!! Building Plots! 

www.avenidaproperty.com               Lic.AMI 9393                info@avenidaproperty.com 

      (00351) 282 760 890 (número fixo nacional)                      (00351) 918 544 460 (número móvel nacional)  



Habitation area: 80m² 
5440m² 

 

 
Magnificent PLOTS FOR CONSTRUCTION OF 
SEMI-DETACHED VILLAS!   
Small urbanization with only 10 lots, with all 
the infrastructures done. 
The villas are semi-detached and you can do 
with the T3 typology (3 Bedrooms). 
The location is perfect, just 1 km from Lagos. 
The Urbanization has electricity, water and 
sewage on site. 
Ready to build! 
The urbanization has authorization to build 1 
BASEMENT for parking and 2 more FLOORS 
above the GROUND FLOOR LEVEL and 1ST 
FLOOR.  
There is no project, but you can make the 
design you want, modern, contemporary…. 
since the allotment does not require any 
specific design. 
 
There are still several lots available for sale; 
Lot 8  with 249.40 m2 
Lot 9  with 246.70 m2 
 
Construction area of each lot is180 m2. 
Area of implantation of each lot is 95 m2. 
 
The value of the purchase of the lot and the 
value of the price of the construction, is 
cheaper than buying an apartment. 
 
It still exists and you have what you are 
looking for here! 
CHEAP, BEAUTIFUL, WELL LOCATED AND 
GOOD!!     

Área de habitação: 80m² 
      B                  Área do lote: 5440m² 

 
Magníficos LOTES PARA CONSTRUÇÃO de 
MORADIAS GEMINADAS! 
Pequena urbanização só com 10 lotes, com 
todas as infra-estruturas feitas. 
As moradias são geminadas e poderá fazer 
com a tipologia T3 (3 Quartos). 
A localização é perfeita, só a 1 km de Lagos. 
A Urbanização tem electricidade, água e 
esgotos no sítio.  
Prontos a construir! 
A urbanização tem autorização para 
construir 1 CAVE para estacionamento e 
mais 2 PISOS a cima da cota de soleira RÉS 
DO CHÃO e 1º ANDAR. 
Não tem projeto, mas pode fazer o desenho 
que desejar, modernas, contemporâneas…. 
já que o loteamento não obriga a nenhum 
desenho especifico. 
 
Ainda existem vários lotes disponíveis para 
venda; 
Lote 8  com 249,40 m2 
Lote 9  com  246,70 m2 
 
Área de construção de cada lote é de 
180 m2. 
Área de implantação  de cada lote é de 
 95 m2.  
 
O valor da compra do lote e mais o valor do 
preço da construção, fica mais económico 
do que comprar um apartamento. 
Ainda Existe e tem aqui aquilo que procura! 
 
BARATO, LINDO, BEM LOCALIZADO E BOM!! 
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