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Leiloexpert, Lda.   
Rua de S. Pedro, n.º 41 

                                   Guarda Nova 
2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Processo n.º 938/18.9T8AVR - Comarca de Aveiro, Juízo de Comércio de Aveiro – Juiz 3 
 

Insolvência de Maria Lina Henriques Santiago Reima 

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 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 do Bem Verba Valor Mínimo Valor Proposto 
Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 

445 (correspondente a 1/7), sobre o Prédio urbano, destinado a habitação, com área coberta de 87,85 m2, e descoberta 
de 160,17 m2, a confrontar do norte com Alípio Alves Ferreira, do sul e nascente com Manuel Rodrigues e do poente 

com Estrada, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 324, da freguesia de Moita, concelho de Anadia, distrito 
de Aveiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial. 

2 

2.739,01 €  

Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 - (correspondente a 1/7), sobre o Prédio rústico, composto por terreno com 7 oliveiras, com área total de 180,00 
m2, a confrontar do norte com Euzébio Martins, do sul com José Alves Faria, do nascente com Rio e do poente com 

Caminho, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 4547, da freguesia de Moita, concelho de Anadia, distrito 
de Aveiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial. 
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Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 - (correspondente a 1/7), sobre o Prédio rústico, composto por vinho, com área total de 400,00 m2, a confrontar do 
norte com Silvino Neves de Almeida, do sul com Horácio Ferreira Santiago, do nascente com Caminho e do poente com 
Artur dos Santos Almeida, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 4896, da freguesia de Moita, concelho de 

Anadia, distrito de Aveiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial. 
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Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 -(correspondente a 1/7), sobre metade (1/2) do Prédio rústico, composto por pinhal e mato, com área total de 
1.490,00 m2, a confrontar do norte com Caminho, do sul com Eng. Luiz M. Manso Crasto, do nascente com Jaime 

Alves Simões e do poente com Manuel Campos Cerveira, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 8464, da 
freguesia de Moita, concelho de Anadia, distrito de Aveiro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Anadia sob 

a descrição 6592/ Moita. 
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Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 - (correspondente a 1/7), sobre o Prédio rústico, composto por pinhal e mato, com área total de 2.100,00 m2, a 
confrontar do norte com Caminho, do sul e nascente com Armando Moreira Cancela e do poente com José Gomes 
Santiago, Hos., inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 9015, da freguesia de Moita, concelho de Anadia, 

distrito de Aveiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial. 
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Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 - (correspondente a 1/7), sobre o Prédio rústico, composto por cultura e vinha, com área total de 750,00 m2, a 

confrontar do norte e do nascente com Horácio Ferreira Santigo e carreiro de pé; do sul com Adelino Rodrigues Martins 
Heleno e do poente com José Moreira N. Cancela, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 9170, da 
freguesia de Moita, concelho de Anadia, distrito de Aveiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial. 
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Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 - (correspondente a 1/7), sobre o Prédio rústico, composto por cultura, com área total de 950,00 m2, a confrontar 

do norte e do nascente com Rio; do sul com José Moreira N. Cancela e do poente com Horácio Ferreira Santiago, 
inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo n.º 9176, da freguesia de Moita, concelho de Anadia, distrito de Aveiro, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial. 
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Direito a quota ilíquida e indivisa na herança aberta por óbito de Maria Helena Henriques – NIF de Herança: 706 840 
445 - (correspondente a 1/7), sobre o Prédio rústico, composto por cultura com 6 oliveiras, com área total de 580,00 m2, 

a confrontar do norte com Horácio Ferreira Santiago, do sul com Luiz M. Manso Crasto; do nascente com Joaquim 
Teixeira da Cunha e do poente com Felgueiras e extremo da Freguesia, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 

n.º 9233, da freguesia de Moita, concelho de Anadia, distrito de Aveiro, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial. 
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