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29 de Junho de 2021 

 
Estimados Senhores, 
 
RE: AURORA - ACTUALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO HOUSERS  
 
 

Esperamos que todos os nossos colegas investidores se encontrem bem e sãos. Gostaríamos de partilhar uma breve 
actualização sobre o estado de progresso dos projectos até à data. 

 
 

• A moradia 1 está actualmente a atingir a percentagem de 35% de conclusão e a ser construída a grande velocidade. 
• Os grandes muros de contenção para sustentar o terreno à volta do penhasco demoraram algum tempo a ser 

construídos, mas agora estão completos. 

• Pretendemos que esta moradia entre na fase de decoração até ao 1º trimestre de 2022, à velocidade actual. 
• Estabelecemos parcerias com um agente influente que é um dos maiores em Portugal, a fim de promover a venda 

de propriedades à medida que estas começarem a ser concluídas. 
• Assegurámos um cliente que está pronto a comprar uma das nossas moradias no próximo mês. Um cliente dos EUA 

está a planear viajar e um terceiro cliente da Dinamarca certamente irá comprar após a conclusão da construção. 
• Eu como accionista investi mais 500.000 EUR nos projectos para avançar com a construção das outras 2 moradias, 

a fim de assegurar que todas as propriedades estejam concluídas ao mesmo tempo, dado o nível de interesse que 

estamos actualmente a ver por parte dos clientes. 
• A Prometheus está endividada pela confiança, apoio e investimento que lhe foi proporcionado pelos seus investidores 

fundadores quando iniciámos esta viagem. 

• Uma venda acordada a um comprador para as moradias que se concluam permitirá um reembolso antecipado ou no 
prazo estabelecido. 

• Todos os juros serão pagos até ao final do financiamento. 

• Pode acompanhar a evolução do projecto no nosso website: 
http://www.prometheus.international/aurora_about.php 

 
 
 
Como sempre, a equipa da Prometheus agradece o vosso apoio, paciência e apoio nos nossos empreendimentos. 

Mantenham-se sãos e esperamos terminar este ciclo em breve.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con saludos cordiales, 

 

 
Priyesh Patel, 
Director Executivo 
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APPENDIX: LIVE IMAGE CAPTURE 
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