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Nota informativa #14 

19 de abril de 2023 

O Fundo Property Core, mantendo a sua estratégia 

de investimento, propõe-se adquirir um imóvel em 

Castelo Branco, nas condições infra as quais 

consideramos bastante benéficas para o Fundo à 

luz da atual situação de mercado 

Trata-se uma unidade de retalho Bricolage com 

grande penetração de mercado. 

O operador é o Leroy Merlin, marca relevante em 

Portugal. 

O ativo está localizado em Castelo Branco em 

zona de grande concentração residencial. 

O investimento apresenta uma yield ajustada à 

duração do contrato, cerca de 6%. 

• Inquilino:  Leroy Merlin 

• Renda anual:  € 217.400 

• Duração:    5 anos 

• Valor de aquisição:  3.600.000 € 

• Yield bruta   6%  

Racional investimento: 

Síntese do ativo: 
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Nota Informativa #15 

19 de abril de 2023 

O Fundo Property Core, mantendo a sua 

estratégia de investimento, propõe-se 

adquirir um imóvel em Almada na Quinta do 

Conde, nas condições infra as quais 

consideramos bastante benéficas para o Fundo 

à luz da atual situação de mercado 

Trata-se uma unidade de retalho alimentar com 

grande penetração de mercado. 

O operador é o Dia/Mini Preço, marca relevante 

em Portugal. 

O ativo está localizado na Quinta do Conde em 

zona de grande concentração residencial. 

O investimento apresenta uma yield ajustada à 

duração do contrato, cerca de 6%. 

• Inquilino:   Mini Preço 

• Renda anual:  € 111.506 

• Duração:  24 anos 

• Valor de aquisição:      € 1.800.000 

• Yield bruta   6% 

Racional investimento: 

Síntese do ativo: 
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