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EUGENIA MARIA. F. SILVA

Agente de Execução

EDITAL

Faz- se saber que nos autos acima identificadõs,Gncontra-se designado o dia 5 de SètêmbÍõ de

2O17 pelas 15:40horas, na Comarca de Braga, Guimarães - Juízo de Execução - luíz 2, para a

abertura de propostas, que sejam entregues até esse momento, na Secretaria do referido Tribunal,

pelos interessados na compra do seguinte bem:

BENS PENHORADOS

VERBA ÚNTCE

Penhora do direito ao trespasse e ao arrendamento do estabelecimento comercial sito na Rua
Conselheiro Lopes da Silva, no34 e 38, freguesia e concelho de Valença.
Valor Base: 50,100.00€

O bem será adjudicado a quem melhor preço oferecer acima de 85o/o do valor base de 50,100,00€,

penhorado ao(s) executado(s) José Gomes de Sá, Lda, com sede na Rua Conselheiro Lopes da

Silva, no26 e 28 - Valença, devendo os proponentes, nos termos do no 1 do artigo 8240 do

Código Processo Civil, juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado, à ordem do

Agente de Execução de Execução no montante correspondente a 5o/o do valor base dos

bens, ou garantia bancária no mesmo valor,
As propostas serão abertas no dia e hora indicado, não sendo obrigatória a presença

do(s) proponente(s).

E fiel depositário(a), que o deve o pedido, o(s) executado(a),

nte de Execução
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Comarca de Braga

Guimarães - lnst. Central - 1"

Secção de Execução - J2

Executado : José Gomes de Sá, Lda

Exequente : António Frias Figueiredo, Lda

Mandatário : Mário Costa


