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2430-162 Marinha Grande 

 
 
 
 

Data: ________________________ 

Proc. n.º 689/19.7T8ACB - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, Juízo de Comércio de Alcobaça - Juiz 2 

Insolvência de Fernanda Maria dos Santos Neves 

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 

1/2 de Prédio rústico composto de pinhal, com área total de 
7.480 m2, a confrontar a norte, a sul e poente com Francisco 

Ribeiro Coutinho e a nascente com Agostinho Pedro das 
Neves, inscrito na matriz predial rústica com o artigo n.º 5268 
da união das freguesias de Pataias e Martingança, concelho 

de Alcobaça e distrito de Leiria e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Alcobaça sob a descrição n.º 3018/Pataias. 

1 14.000,00€  

1/2 de Prédio rústico composto de terra de semeadura com 
uma figueira e vinha, com área total de 1.500 m2, a confrontar 

a norte com Herdeiros de Joaquim Mariano das Neves e 
estrada, a sul com Américo do Rosário Pereira Órfão, a 

nascente com Câmara Municipal de Alcobaça e a poente com 
Domínio Público Marítimo, inscrito na matriz predial rústica 
com o artigo n.º 9462 da união das freguesias de Pataias e 

Martingança, concelho de Alcobaça e distrito de Leiria e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob 

a descrição n.º 2844/Pataias. 

3 7.000,00€  
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