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                     Guarda Nova 
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Data: ________________________ 

Processo n.º 1019/17.8T8STR - Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, Juízo de Comércio de Santarém – Juiz 2 
 

Insolvência de Francisco Manuel Reis Dias e Glória Nunes de Almeida Dias 

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 dos Bens Verbas Valor Mínimo Valor Proposto 

Direito à quota ilíquida e indivisa, na herança de Manoel d´Almeida c/ o NIF de 
Herança 744 380 600 (na proporção de 1/6), sobre os seguintes imóveis: prédio 
rústico composto p/ terra de cultura arvense, hortejo, oliveiras e citrinos, sito em 
Paço c/ área total de 920 m2, a confrontar do Norte c/ César Évora e outro, do 
Sul c/ estrada, nascente c/ César Évora e poente com Manuel Almeida, inscrito 

na respetiva matriz predial sob os arts.º 330 e 331, ambos da secção "O" da 
União das Freguesias de Serra e Junceira, concelho de Tomar e distrito de 

Santarém, descrito na CRP de Tomar sob o n.º 2451/Serra; 1/3 do prédio rústico 
composto por oliveiras, vinha e olival sito em Cortes, c/ área total de 940 m2, 
inscrito na respetiva matriz predial sob o art.º 426, secção "C" da União das 

Freguesias de Serra e Junceira, concelho de Tomar e distrito de Santarém, não 
descrito na CRP; Prédio rústico composto p/ hortejo, cultura arvense, figueiras, 

oliveiras, vinha e pinhal, sito em Paço, c/ área total de 680 m2, inscrito na 
respetiva matriz predial sob o art.º 332, secção "O" da União das Freguesias de 

Serra e Junceira, concelho de Tomar e distrito de Santarém, não descrito na 
CRP; Prédio rústico composto por cultura arvense e oliveiras, sito em Ribeira 
Grande, c/ área total de 640 m2, inscrito na respetiva matriz predial sob o art.º 

377, secção "O" da União das Freguesias de Serra e Junceira, concelho de 
Tomar e distrito de Santarém, não descrito na CRP; Prédio rústico composto por 

oliveira e vinha sito em Forno, c/área total de 520 m2, inscrito na respetiva 
matriz predial sob o art.º 483, secção "O", da União das Freguesias de Serra e 

Junceira, concelho de Tomar e distrito de Santarém, não descrito na CRP; 
Prédio urbano composto de casa destinada a habitação, sito em Barreira 

Pequena, 2300-219 Serra, c/ área coberta e total de 23 m2, inscrito na respetiva 
matriz predial urbana sob o art.º 2812 da União das Freguesias de Serra e 
Junceira, concelho de Tomar e distrito de Santarém, não descrito na CRP. 

1 750,00€  


