




NUNCA ESPERAMOS APAIXONARMO-NOS 
DE NOVO.

De repente encontra-se na praia do Meco. Deixe-se 
arrebatar pelo extenso areal, pela transparência 
da água, o sol radioso e a imponência do mar. 
Encontre-se com as dunas, que formam uma 
paisagem natural de enorme beleza.

PERFEITO PARA NAMORAR.

Mas o charme deste lugar está também na sua 
simplicidade, em particular na pacata aldeia do 
Meco, onde o turismo tarda em chegar e cujos locais 
são afáveis e hospitaleiros. Deixe-se seduzir ainda 
pela diversidade e qualidade da gastronomia local.

Aqui, o ritmo e a qualidade de vida são outros e 
fazem do The Meco um amor por descobrir, para 
descansar ou até mesmo para viver uma nova vida. 

Encontre-se com este lugar, descubra-o e apaixone-se.

WE ARE NEVER EXPECTING TO FALL IN 
LOVE AGAIN.

Suddenly you find yourself in Praia do Meco. Let 
yourself be carried away by the extensive sand 
dunes, the  transparency of the water, the radiant 
sun and the majesty of the sea. Immerse yourself in 
the dunes, a natural landscape of enormous beauty.

HERE YOU ARE ALWAYS ON A DATE.

The charm of this location resides also in its
simplicity, in particular that of the peaceful village 
of Meco, whose locals are known for their warm 
hospitality and friendliness. Tourism is yet to arrive. 
Let yourself be seduced by the diversity and quality 
of the local cuisine.

Here, the pace and quality of life are different. A 
love to discover, to rest, or even to live a new life.

Meco, a place to discover and fall in love...



PARA QUEM PROCURA UMA OBRA DE ARTE NO MERCA-
DO IMOBILIÁRIO, SOMOS A MEXTO. 

Assentes em tradição e modernidade, personalização e 
rentabilidade, dedicamo-nos a inovar e a desenvolver o 
imobiliário de luxo em Portugal. A MEXTO oferece uma 
experiência transformadora, através de uma nova aborda-
gem a este setor. Cada empreendimento é uma obra de 
arte com um toque pessoal, projetado e construído para 
inspirar uma nova forma de viver e superar as expectativas 
do cliente mais requintado e exigente. Saiba mas acerca 
do The Meco e outros empreendimentos em mexto.pt

FOR THOSE WHO SEEK A WORK OF ART IN REAL ESTATE, 
WE ARE MEXTO.

Built on tradition and modernity, personalization and 
rentability we are dedicated to innovating luxury real 
estate in Portugal. MEXTO offers a life-changing experi-
ence through a new approach to this sector. Every 
development is a work of art with a personal touch, 
designed and built to inspire a new way of living and to 
supersede the expectations of the most demanding 
customer. Find out more about The Meco and other 
developments on mexto.pt




