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VE}IDA ES PROCESSO EXEGUTIVO

Tribunal Judicial de Viana ds Castelo - Valença - Insüância local Secção de Competência Genérica ( Unidade 2)
Processo no 7ú6. I Ll.gTBVLll
EXECUTADO

ADÍLIA ESTEVES BARBOSA. nlf. 219 727 457, residente na Av. Miguel Dantas -

Ed.

Luso Galaico 30 Esq", Valença,

interessad"Ï: que está designado o dia 23 de Fevereiro
de 2O16, pelas 9r3O horas, no Tribunal Judicial de Valença, para a abeftura de
Informam-se os eventuais

propostas que sejam-entregues até esçe ffi_ellÌql]lo nasecretaria dg referidc Tribgnallq_dlc'1al
de Valença, pelos interessados na aquisição do seguinte bem penhorado:

--- Fracção autónoma designada pela letra AM, destinada a habitação, no 3o andar lado
esquerdo nascente, sita no Edifício Luso Galaico

-

lado Norte, f,G 1, freguesia de Cristelo

do Registo Predial de Valença
AM e inscrito na respetiva matriz predial sob o aÊigo 1O1O

Covo, concelhs de Valença, descrito na Conservatória
sob a no 1/19841010

-

Fracção

(União das Freguesias de Valença, Cristelo Covo

e Arão), com o valor patrimonial

de

42,880,00 euros.
VALOR BASE - São aceites propostas superiores a 85o/o do valor base de 45.000,00 €.

As propostas são apresentadas em carta fechada até às 9:3O horas do dia 23 de

Fevereiro de 2AA6., na Secretaria do Tribunal Judicial de Valença, devendo os
propünentes, nos termos do no 1 do artigo 824 do Código Processo Civil, juntar à sua
Frspostryrno eauçËo, -{!rn eheque visado, à-srde+n do solicitadon de exectrção-e rÌo
montante correspondente a 5o/o do valor base dos bens, ou garantia bancária no mesmo
valor.

As propostas serão abertas no dia e hora indicados, não sendo obrigatória a
presença do proponente,
Há cr'édÌtos reclamados pela Caixa Geral de Depósitos, S.4., no valor de 72.608,81
euros.
A Agente de Execução,
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