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eEITAI- DE VËT{DA ËM PROCESSO EXECUTIVo

I identìÍicada informa os eventuais interessados que são aceites propostas de aquisição do(s)
i seguinte(s) bem(s) penhorado(s)
LOCAL E DATA LIMITE PARA APRESENTAç O DAS PROPOSTAS
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em carta fechada até às 14:00 horas (catorze horas) do dìa 16 de fevereiro
^
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de fevereiro de dois mil e dezasseis), na Secretaria do Tribunal da Comarca de Viana do
de
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Castelo - Vrana do Castelo - Inst. Local - Secção Cível- J4, sito no Palácio da Justiça, Ava dos Combatentes da
Grande Guerra. 1, 490O-544 Viana de Castelo.
Nos termos do no 1 do artigo B24o do Codigo Processo Civil devem os proponentes juntar à sua proposta, como
üaução. um cheque vrsado. à ordem do Agente de Execução no montante correspondente a 5% do valor base
c.ios bens, ou garantia bancária no mesmo valor As propostas serão abertas no dia e hora indrcado. não sendo
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Benvinda
Rodrigues
Correia,
NIF: 122830121, viúrva, residente no Lugar Oliveira da Mosca, 13, Ganfei, São
iiv
:

i Salvador,

4930-360 Vrana cio Castelo

BEM(S) A VEN.DER
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!-fuedqqgjlq!ços:
1o - sìtuado enr Chancelarìa, com a área total de 650 m2, composto de cultura e vinha em ramada, com
^6,-1f1çp{sr;Õês a norte e poente, ,losó LLrÍs cle Castro (cabeça de casal : sul, Jose de Castro Meirim e
nascente, Joaquim Vieira da Costa, Ìnscrrto na matriz rústrca sob o artigo 3'149o. freguesia de União de
Freguesias Valença, Cristelo Covo e Arão, descrito na Conservatoria do Registo Predral de Valença sob o
r:o'173212011+02iA

á
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em pombal, ccm a area total cie B0 m2, cornposto de Predio de hcr"ias lote 1509022; com
confrontaçÔes
a rrorte, Mário Cândido Pereira ; sul, Maria Eiizabete da Cruz Roseirae, nascente, Vala;
I
m i poente, camitrho, inscrito na matriz rústica sob o artigo 35520, freguesia de União de Freguesias Valença,
M 1 Ciisterlo Covo e Arão, descrito na Conservatoria do
ro Regleto
Registo Predial
yglg!çg sob
Predlgllq
de Valença
rg! oe no
n" 1731120140_210._.-l
1731120140210.
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