


Take a deep breath... refinement and simplicity 
come together in a new breath.



E num instante o relógio deixou de ter pressa. Tudo é 
silencio e tranquilidade, porque aqui mandam os 
sobreiros, a rotina fica para trás. O ambiente é 
puramente rural e o bom tempo acolhe-o num ambiente 
bucólico e muito relaxante.

Cada monte eleva-se discretamente nos 30 hectares da 
propriedade, para que possa desfrutar de absoluta 
privacidade. Bem-vindos ao Alentejo, bem-vindos ao 
sossego.

As 10 casas, que habitam cada monte, tem enormes 
áreas e terraços envolventes, criando um espaço interior 
e exterior único e em comunhão com a natureza 
intocada e tranquila do local.

Aqui irá viver o melhor do campo e dispor do apoio de 
um hotel, incluído no próprio “empreendimento”, 
disponível todo o ano. Tudo isto a poucos minutos da 
vila de Grândola, de praias desertas e a apenas uma 
hora da cosmopolita Lisboa. 

Respire fundo... a vida ganhou um novo alento.

And in an instant, the clock stops hurrying. Everything is 
silence and tranquility because here the oak rule and 
routines are left behind. The atmosphere is purely rural, 
and the good weather welcomes you into a bucolic and 
very relaxing environment.

Each property rises discreetly in the 30 hectares of the  
surrounding land, so you can enjoy absolute privacy. 
Welcome to Alentejo, welcome to peace.

The 10 houses, each of them sitting on its own hill and 
surrounding terraces, creating a unique interior and 
exterior space in perfect harmony with the untouched 
and peaceful nature of the place.

Here you will experience the best of the countryside 
and have the support of a hotel, included in the 
development, available all year round. All this just a few 
minutes from the authentic village of Grândola, desert-
ed beaches, and just an hour away from cosmopolitan 
Lisbon.

Take a deep breath... life has gained a new inspiration.



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 Alento 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 Alento and other devel-
opments on mexto.pt




