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                     Guarda Nova 
2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Processo n.º 136/19.4T8OLH - Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo de Comércio de Olhão - Juiz 2 

Insolvência de Sérgio Miguel Silva Guerreiro Luís 

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 Verba 
Valor 

Mínimo 
Valor Proposto 

Direito à quota ilíquida e indivisa na herança de Mário Assunção Guerreiro c/ o NIF 
de Herança 707 942 250 (na proporção de 1/54), sobre os seguintes imóveis: • 

Prédio Rústico, composto por mata de medronhos e mato, sito em Corga da Casa, 
da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Monchique sob o n.º 1630 e inscrito na matriz rústica sob o artigo 
1 da secção AI da mesma freguesia; • Prédio Misto, composto por Mato, Cultura 

Arvense e Horta e Edifício de um piso com logradouro, sito em Courela do monte, 
da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Monchique sob o n.º 1631 e inscrito na matriz rústica sob o artigo 
16 da secção N e urbana sob os artigos 1172 e 1170 da mesma freguesia; • Prédio 
Rústico, composto por Medronheiros, Mato e Montado Sobro Serra, sito em Cerca 

das Pereiras, da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Monchique sob o n.º 1632 e inscrito na matriz 

rústica sob o artigo 14 da secção I1-I2 da mesma freguesia; • Prédio Rústico, 
composto por Medronheiros, Mato e Montado Sobro Serra, sito em Cerca da 

Macheira, da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Monchique sob o n.º 1633 e inscrito na matriz 

rústica sob o artigo 17 da secção AH da mesma freguesia; • Prédio Rústico, 
composto por Mata de Medronhos, Mato e Cultura Arvense de Sequeiro, sito em 
Cerca da Macheira, da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Monchique sob o n.º 1634 e inscrito na matriz 
rústica sob o artigo 18 da secção AH da mesma freguesia. • Prédio Misto, composto 

por Cultura Arvense e Mato e Arrecadação e arrumos, sito em Sobreira Da Chã - 
Cansino De Cima, da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Monchique sob o n.º 1635 e inscrito na matriz 
rústica sob o artigo 7 da secção N e urbana sob o artigo 1171 da mesma freguesia. • 

Prédio Rústico, composto por Mata de Medronhos, Mato e Montado Sobro Serra, 
sito em Horta Grande, da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Monchique sob o n.º 1636 e inscrito na matriz 
rústica sob o artigo 28 da secção N da mesma freguesia. • Prédio Misto, composto 
por Mato, Cultura Arvense, Horta em socalcos e Arrecadação e arrumos, sito em 

Portelinha, da freguesia de Alferce, concelho de Monchique, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Monchique sob o n.º 1637 e inscrito na matriz 

rústica sob o artigo 24 da secção N e urbana sob o artigo 1173 da mesma freguesia. 

1 11.267,35€  


