
  Lagos - Sargaçal - Traditional Portuguese style villa for 
renovation in idyllic location with countryside views  

  

This 3 bedroom cottage is located 
in the traditional village of 

Sargaçal, just a short distance 
inland from Lagos. It needs some 

modernization but is habitable. 
There is room for a swimming 

pool and a beautiful views of the 
surrounding countryside.  

Refª  V63 LG                        Preço/Price: €320.000,00 

Esta casa de 3 quartos está 
localizada na aldeia tradicional do 
Sargaçal, a uma curta distância no 
interior de Lagos. Precisa de 
alguma modernização, mas está 
habitável. Tem espaço para uma 
piscina e uma vista maravilhosa 
sobre a paisagem circundante. 
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Plot area: 685,49m² 
Habitation area: 136,56m² 

 
A traditional Portuguese style villa located  
in the lovely village of Sargaçal, just 4 kms  
from Lagos. Sargaçal is a peaceful and  
unspoilt village with a restaurant,  
mini-market and a primary school.  
The property overlooks the valley and  
enjoys good views. In need of complete 
renovation but still habitable the villa will  
make a great project.  
The accommodation consists of  
ENTRANCE HALL, spacious 
2 LIVING ROOMS  & 3 BEDROOMS. 
1 BATHROOM with a complete sanitary. 
KITCHEN with units and a basin.  
ANNEX with a BEDROOM, LOUNGE and 
BATHROOM.  
 
Outside there are 2 STORAGE buildings,  
BBQ and a spacious courtyard. Ample space  
for a swimming pool and barbecue area. 
You also have more storages buildings  
around the property.  
 
The plot size is 685.5m² and the living area is 
136.5m².  
 
The property is situated in the center of the 
village and this property would make a great 
home, full of character. 
 
Viewing is highly recommended. 
 
Do not miss this fantastic property full of 
potential! 

Área do lote: 685,49m² 
Área de habitação: 136,56m² 

 
Uma moradia de estilo tradicional  

Português localizada na bonita vila de  
Sargaçal, a apenas 4 km de Lagos.  

Sargaçal é uma aldeia tranquila e intacta,  
com um restaurante, minimercado e uma 

escola primária. A propriedade tem vista para  
o vale e goza de boas vistas.  

Tem necessidade de uma renovação  
completa, mas ainda assim habitável a casa faz 

um grande projeto. 
 O alojamento é composto por   
HALL DE ENTRADA -espaçoso 

2 SALAS, 3 QUARTOS. 
1 CASA DE BANHO com conjunto sanitário 

completo. 
COZINHA com armários e um lava loiça.  

ANEXO com 1 QUARTO, SALA, e  
1 CASA DE BANHO.  

 
No exterior, existem 2 ARRECADAÇÕES, BBQ e 

um pátio espaçoso. Amplo espaço para uma 
piscina e zonas de lazer.   

 
O tamanho do lote é de 685.5m ² e área de 

habitação é de 136.5m ². 
  

A propriedade está situada no centro da aldeia 
e esta propriedade faria uma casa grande cheio 

de carácter.  
Uma visita é altamente recomendada 

 
Não perca esta fantástica propriedade cheia de 

pontencial!. 
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