
Ruína; permissão p/reconstruir, r/c, 1ºandar, garagem e cave! 

Typical semi-detached ruin, with a 
yard located in the center of the 
Vila of Espiche. 
It has information of CMLagos, on 
the feasibility of rebuilding for 
buried basement, ground floor, 1st 
floor and garage. 

Refª  V640LG                        Preço/Price: € 60.000,00 

Típica ruína semi-geminada, com 
quintal situada no centro da vila de 
Espiche.  
Tem parecer da CMLagos, sobre 
viabilidade de reconstruir para cave 
enterrada, r/chão, 1º andar e 
garagem.  
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Espiche  
Centro da vila - Ruína      



Ruin area: 64,500m² 
Plot area: 106,500m² 

 
 
 
 

Typical semi-detached ruin with spacious 
backyard, located in the center of Espiche. 
 
This ruin is located in a residential area in 
Espiche, just 5 minutes drive from Lagos, Praia 
da Luz, the beaches and the golf course. 
 
It has the information of the Municipality of 
Lagos, on the feasibility of building a house 
with a basement, ground floor, 1st floor and 
garage. 
The only condition is that the basement is 
buried. 
 
With excellent conditions to build a beautiful 
family home, in one of the most welcoming 
villas in the region. 
 
It does not include the reconstruction project. 
It is up to you and your taste! 
 
Excellent business opportunity! 
 
It deserves your visit !! 
 
 

Área da Ruína: 64,500m² 
        Área do lote: 106,500m² 

 
 
 
 

Típica ruína semi geminada com espaçoso 
quintal, situada no centro de Espiche.  
 
Esta Ruína situa-se numa zona residencial 
em Espiche, apenas 5 minutos de carro de 
Lagos,  da Praia da Luz, das praias e do 
campo de Golfe. 
 
Tem parecer da Câmara Municipal de Lagos, 
sobre a viabilidade de construção para uma 
habitação composta por cave, rés-do-chão, 
1º andar e garagem. 
A única condicionante é que a cave seja 
enterrada 
 
Com excelentes condições de construir uma 
linda moradia familiar, numa das Vilas mais 
acolhedores da região. 
 
Não inclui o projeto de reconstrução. Fica ao 
seu critério e ao seu gosto! 
 
Excelente oportunidade de negocio! 
 
Merece a sua visita!! 
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