
 

Rua de S. Pedro, n.º 41 
Guarda Nova 

   2430-162 Marinha Grande 
geral@leiloexpert.pt 

T: +351 244 838 127     T: +351 961 723 655     T: +351 925 410 410     T: +351 961 445 566 www.leiloexpert.pt                                                                   

 

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

                     Guarda Nova 
2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Processo n.º 2745/18.0T8ACB - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, Juízo de Comércio de Alcobaça - Juiz 1 
 

Insolvência de Marisa Raquel Ferreira Martins 

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 José Natalino de Horta Martins 
c/ o NIF de Herança 707 942 250 (na proporção de 1/4), sobre os seguintes 

imóveis: prédio rústico composto de figueira, mato e semeadura, c/ área total de 
864 m2, sito em Ribeiro do Mogo, inscrito na matriz predial sob o art.º 9494, da 
freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, descrito na 

CRP de Alcobaça sob o n.º 4300/Aljubarrota (São Vicente); Prédio urbano 
destinado a habitação, composto de prédio de r/c com 4 divisões, 3 

dependências e logradouro, com área bruta privativa de 70 m2, sito em Sítio da 
Cabeça, inscrito na matriz predial sob o art.º 701 da freguesia de Aljubarrota, 
concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, não descrito na CRP; Prédio urbano 

destinado a habitação, com área bruta privativa de 90 m2, sito na Rua de santa 
Teresa, n.º 47, Lugar de Casais de Santa Teresa, inscrito na matriz predial sob o 
art.º 3236 da freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, 

não descrito na CRP; 1/4 de prédio rústico composto de terra de semeadura, 
pinhal e 126 oliveiras, c/ área total de 8.615 m2, sito na Cova da Chousinha, 

inscrito na matriz predial sob o art.º 9488 da freguesia de Aljubarrota, concelho 
de Alcobaça e distrito de Leiria, não descrito na CRP; 1/4 de prédio rústico 
composto por terreno de mato, pinhal e resina (duas bicas), c/ área total de 

2.736 m2, sito na Cova da Chousinha, inscrito na matriz predial sob o art.º 9489, 
da freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, não 

descrito na CRP; 1/4 de prédio rústico composto de terreno de pinhal, c/área 
total de 2.400 m2, sito em Arieiros - Serra, inscrito na matriz predial sob o art.º 

9490, da freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, não 
descrito na CRP; 3/12 de prédio rústico composto de terra de semeadura, 8 

oliveiras e vinha, c/ área total de 5.270 m2, sito em Alvegadas, inscrito na matriz 
predial sob o art.º 9491 da freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça e 

distrito de Leiria, não descrito na CRP; 3/12 de prédio rústico composto de terra 
de semeadura, 25 oliveiras e bastio, c/ área total de 11.160 m2, sito em 

Alvegadas, inscrito na matriz predial sob o art.º 9492 da freguesia de 
Aljubarrota, concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, não descrito na CRP. 

1 13.902,48€  


