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Data: ________________________ 

Processo n.º 684/17.0T8BRR - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa – Juiz 1 

Insolvência de Ana Maria Ramos Fernandes Pinto 

Identificação do Proponente: _____________________________________________________________________________ _____ 

NIPC/NIF: _________________________________  

Morada: _______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): ____________________________Email:   _______   

Serve a presente, para propor a V/Exa. salvo melhor proposta, a aquisição de bens relativos ao processo supra identificado, 
designadamente:  
 

Nota: Ao valor da adjudicação acresce uma comissão de 5% acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, referente ao pagamento dos serviços prestados pela LeiloExpert, Lda. 

 
 

 Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda. 
 

 

   ___________________________________      

Identificação dos Bens Verbas Valor de Venda Valor Proposto 

Prédio Rústico, composto por pomar de damasqueiros, 
pomar de ameixeiras, horta, pessegueiros, pastagem 
artificial permanente e eucaliptal, com área total de 
2.900,00 m2, a confrontar do norte com caminho 

público, do sul com Mata do Alfeite, do nascente com 
Mário de Sousa e do Poente com José Pereira, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 11, secção 1ª, 
da união das freguesias de Almada, Cova da Piedade, 

Pragal e Cacilhas, concelho de Almada, distrito de 
Setúbal, descrito na 2.ª Conservatória de Registo Predial 

de Almada sob a descrição nº 837/ Cova da Piedade. 

1 27.500,00 €  

Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por 
óbito de Isaura dos Mártires Ramos Fernandes Pinto – 
NIF de Herança: 700 486 119 –, sobre o prédio urbano, 

composto por edifícios de r/ chão, designados pelas 
letras A, B, C, D, E e F, com área coberta de 275,40 m2, 
e descoberta de 418,40 m2, inscrito na respetiva matriz 
predial sob o artigo n.º 3510, da união das freguesias de 
Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, concelho 

de Almada, distrito de Setúbal, e descrito na 2.ª 
Conservatória de Registo Predial de Almada sob a 

descrição nº 1480/ Cova da Piedade – Ónus de 
arrendamento, quanto ao anexo 3, pelo valor de 9,00 €/ 

mês. 

2 118.700,00 €  
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