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" Heronço lltquìdo e lndiviso Aberfo por Óbito de Anfónio Jonuório Moreiro RodrÌgues,
EDITAI DE VENDA EM CARTA FECHADA

Processo

de lnsolvêncio: 73ll

ó.4T8VLN

comorco do viono do costelo - Volenço -

Juízo de

competêncio Genérico -

Juiz 2

A odmÌnisÌrodoro do insolvência,

Rodrioues"

Adminisïrodoro de Insolvêncio: Morio Evongelino de Souso Borboso

Nos ouÍos ocimo idenïificodos
.P. Mochcdo.
rvvv?
n.o z!9
r..
213. t.o
r. vr tvsl,
Jutu ï, a/Jv
- JU7
Borcelos, poro o oberturo de propostos em corto fechodo poro oquisiçÕo dos
bens c seguir identiflcodos. os quois

em horório de
expediente. ou, em olïernotÌvc, poderôo ser enviodos oor coneio reoistcdo poro o escritório
do odministrodoro da
insolvêncio, com doio de registo oté oo dio 2Z-09-2Ol Z.
bens serÕo vendidos no esïodo físico e jurícico em que se encontrom, nÕo estando
condicionodos por outros
, enccrgos, limitoçÕes ou restriçÕes poro clém dos que consiom do registo prediol ou tenhom sido

reponhecidos nesÌe processo.
Os bens poderõo ser vistos no dio 25 de Setembro de 2017, dos 10:30 òs ll:30 horqs (sob
morcoçÕo prévÌo em
horório de expediente o1é co dio 2l de Setembro de 2017), sendo fornecidos cos interessodos,
nesses conïoctos.

os demois

elementos necessórios ò oprecioçõo oos oens.

Os proponentes devem juntor ò suo proposto, como couçÕo, um cheque viscdo ou
boncorìo

q ordem do

mosso ÌnsolvenÍe de "Heronço llíquido e IndÌviso Aberto por obilo de AnÌónio Jonuório
Moreiro Rodrigues,,,
no montonÌe correspondente o 20% do volor proposto, ou gorcnïìo bqncório do mesmo

vclor.

A proposto deveró'indicor o nome, endereço, contocto telefónico, número de ÌdentificoçÕo fiscol do
proponenle, identificoçÕo do processo, lote o que se propÕe e vclor.
Préco mínÌmo oqro odjudicogÕo: o correspondente o 85% dos volores de vendo oboixo
descriminodos:

lote

l:

VERBA N.ô

l:

DtRE|ïO À

mençÃo Nos

sEGUINTES PRÉDIOS:

Froçõo Auiónomq - DesÌinodo c hobitoçÕo, siïo no Proceto TristÕo Voz Teixeirc, LoÌe
lS, 3.. Esq., Corregodo,

com o Óreo bruio privotivo de 93,00m2 e o óreo bruÍo dependenle de 33,00m2. Inscriïo no moïriz sob
o
or1Ìgo l5ó4-M do UniÕo dcs Freguesios de Corregodo e codofcis, provenientel do ortigo
l0ó?-M do extinto
freguesio de corregcdo. Descrito no conservotória do Registo,prediol de Alenquer
sob n.o

o

lll-

M/Corregodo.
Froçdo Autónomo

'

Destincdo o hobitoçÕo, sito no Av.o

oreo bruto privotivo de

,]38,80m2

ïeotónio, Edifício M. TemporÕo, vojenço, com c
e de permilogem 31,85m2, lnscrito no motriz sob o ortigo l5 -Bc dq UniÕo
S,

do:; Freguesios de Volenço. Cristelo Covo e ArÕo, proveniente do ortigo 1559-BC do extintc freguesio de
Volenço. Descrito no Conseryotório do Registo Prediol de Volenço sob o

n,o

238-BC/Volença.

- Desïinodo o hobiÌoçÕo, sito no lugor do Momoo, Valodores, com o óreo totol do terreno
de l.ó50,00m2, oreo de ìmplcntoçÕo de 205,00 m2, óreo bruto dependenÍe de 2O5,0Omz e o óreo bruÌo
privotivo de I ó0,00m2, lnscriÌo no motriz sob o orligo 3138 do UniÕo dos Freguesjos de MessegÕes, Volodores
e Só, proveniente do ortigo 229 da extinto freguesio de Vqladores. Descriio no ConservoÌório do Registo

Prédio Urbono

Predicl de MonçÕo sob o n.o 142lVolodqres.
VAtoR

DE

vENDA 9'1 .750,57 EuRos, sENDo

o vnron míHh,ro or vsHoa 85%: 77.987,98 runos.

totej2:
VIRBA N:o 2: PÍédlo RÚstico - composlo por culÌuro, sito no Veigo-Bemposto, freguesio de Vclodores, com o

óreq de 290,00m2, Ó confrontor do norie com cominho público, do sul com Morio Olívic Loboto Pereiro, do
noscente e do poenÌe com JoÕo Afonso. Inscrito no mctrizsob o orÌigo l3ó8 do UniÕo dos Freguesios de
MessegÕes, Vclodores e Só, provenienÌe do ortigo I90 do extintq freguesio de Volodores. Descrito no
Conservotório do Registo PredÌol de MonçÕo sob o
Veton

oe VENDA

n.o

542lVolodores.

2?0,00

EURos, sENDO

o vnlon mÍHrmo

DE

vENDA 85%:

24ó,50 eunos.

Lole 3:
VERBA N,o

3: Prédio

Rústico

Voladores, com o óreo de

-

composto por culturo, sito no Compo da Torre-Mornuo, freguesio de
o confrontor do norte com Monuel José Pereiro e ouÌros, do sul com

,Ì3]0,00m2.

Mqrio do Cormo Rodrigues Gonçolves, do noscenïe com

Luís

Monuel Ribeiro Bernordes e do poenle com

António Pugo de Azevedo. lnscrÌto no motriz sob o orïigo l8ó4 do UniÕo dos Freguesios de Messegões,
Volcdores e Só, provenÌenfe do ortigo 3ó2 do extinto freguesic de Volodores. Descriio no Conservotório do
RegisÍo Prediol de MonçÕo sob o n.o I Z3lVolodores.

- composto por culturo, vinhc em romodo, pinhol e moto, sito no Tone-Momuo,
freguesio de Volcdores, com o óreo de 1310,00m2, o confrontor do norÌe com Monuel Rodrigues

VÊRBA N.o 4: Prédio Rústico

Gonçolves, do sul com Jonuorio Augusto Rodrigues, do noscenÌe com

Luís

Monuel RÌbeiro Bernordes e do

poenle com António Pugo Azevedo. lnscrito no motriz sob o ortigo l8ó7 do UniÕo dos Freguesios de
MessegÕes, Volodores e Só, proveniente do ortigo 3ó3 do exÍinÍo freguesio de Volodares, Descrito no
Conservoïório do Registo Prediol de Monçõo sob o n.o 1ó8/Volodores,
VALoR

DE ve

Hoe 6.550,00 runos. sENDo o veron nnÍrunno os vrruoe 85%: 5.5ó7,50 EuRos.

Ielc.A
VERBA N.o ó: %

do Prédio Rústlco - composto por culturo, sìto em S,CibrÕo

-

CoÌo do Borro-Pereiro, freguesio

de Volodores, com o óreo de 9970,00m2, o confrontor do norÍe com E.D.P., do sul com Limite Quinto de
S.C:ibrÕo, do ncscente com Monuel Pereiro Azevedo e do poente com Monuel Só Vieites. Inscrilo no mctriz
sob o ortigo 2207 UniÕo dcs Freguesios de MessegÕes, Volodores e Só, provenienle do orïigo 488 do extinïc
freguesio de Valodores. Descrito no ConservoÌório do RegisÌo Prediol de MonçÕo sob o n.o
Vnlon oe vENDA 1.?94,00

EuRos, sENDo

o veron míHrno

DE VENDA

4'ì

7/Volodcres.

8S%: l,óg4,?O EuRos,

InformoçÕes odicioncis podem ser obtidcs no escriïório do Administrodoro de Insolvência, no Ruo Dr. José
António,P.F. Mochodo. n,o 213.

'l

.o

ondor - solo 4, 47 50-309 Borcelos - Telefone: 253 088 0ó0.

