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LeiloExpert, Lda.   

Rua de S. Pedro, n.º 41 - Guarda Nova 

2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Proc. n.º 7664/21.0T8SNT - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 4 

Insolvência de António José Ladeiro Gomes e Maria Helena Rodrigues da Encarnação Ladeiro Gomes 

Identificação do Proponente: _____________________________________________________________________________ _____ 

NIPC/NIF: _____________________________________  

Morada: ___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): ________________________________Email:  _________ _______   

Serve a presente, para propor a V/Exa. proposta de aquisição para os bens do processo supra identificado, designadamente:  

Identificação dos Bens Verbas Valor Mínimo Valor Proposto 

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar da Costa, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 1.300 m2, descrito na CRP de Góis sob o 

número 2983 e inscrito na matriz sob o artigo 3130 da União das Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal 

1   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Mosqueiro, na freguesia 
de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 1.300 m2, descrito na CRP de Góis sob 

o número 2984 e inscrito na matriz sob o artigo 3198 da União das Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal 

2   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Mosqueiro, na freguesia 
de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 3.200 m2, descrito na CRP de Góis sob 

o número 2985 e inscrito na matriz sob o artigo 3214 da União das Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal. 

3   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar da Costa, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 800 m2, descrito na CRP de Góis sob o 
número 2986 e inscrito na matriz sob o artigo 3644 da União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal 

4   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Coice, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 90 m2, descrito na CRP de Góis sob o 
número 2987 e inscrito na matriz sob o artigo 4021 da União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal 

5   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar da Eira do Ribeiro, na 
freguesia de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 90 m2, descrito na CRP de 

Góis sob o número 2988 e inscrito na matriz sob o artigo 4031 da União das 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

6   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Porta Carvalha, na 
freguesia de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 290 m2, descrito na 

conservatória do registo predial de Góis sob o número 2989 e inscrito na matriz sob 
o artigo 4195 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

7   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Horta Nova, na 
freguesia de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 40 m2, descrito na CRP de 

Góis sob o número 2990 e inscrito na matriz sob o artigo 5244 da União das 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

8   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Horta Nova, na 
freguesia de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 40 m2, descrito na CRP de 

Góis sob o número 2991 e inscrito na matriz sob o artigo 5304 da União das 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

9   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Horta Nova, na 
freguesia de Cadafaz, concelho de Góis, com área de 50 m2, descrito na CRP de 

Góis sob o número 2992 e inscrito na matriz sob o artigo 5402 da União das 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

10   
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Nota: Ao valor da adjudicação acresce comissão 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. 
 

___________________________________      

    

    

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Corte Metade, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 270 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 2993 

e inscrito na matriz sob o artigo 5590 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
11   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Seladas, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 200 m2, descrito na conservatória do registo predial de Góis 

sob o número 2994 e inscrito na matriz sob o artigo 5624 da União das Freguesias de Cadafaz 
e Colmeal. 

12   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Seladas, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 250 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 2995 e inscrito 

na matriz sob o artigo 5630 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal 
13   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar da Barroca, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 90 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 2996 e inscrito 

na matriz sob o artigo 5658 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
14   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar da Barroca, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 80m2, descrito na CRP de Góis sob o número 2997 e inscrito 

na matriz sob o artigo 5732 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
15   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Barreiros, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 90 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 2998 

e inscrito na matriz sob o artigo 6020 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
16   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Barreiras, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 70 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 2999 

e inscrito na matriz sob o artigo 6392 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal 
17   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Boições, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 600 m2, descrito na conservatória do registo predial de Góis 

sob o número 3000 e inscrito na matriz sob o artigo 6610 da União das Freguesias de Cadafaz 
e Colmeal. 

18   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Cabria, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 110 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3001 e inscrito 

na matriz sob o artigo 24870 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
19   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Cabria, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 650 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3002 e inscrito 

na matriz sob o artigo 24885 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
20   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Redondos, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 30 m2, descrito na conservatória do registo predial de 

Góis sob o número 3003 e inscrito na matriz sob o artigo 25151 da União das Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal. 

21   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Vale do Môgo, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 500 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3004 

e inscrito na matriz sob o artigo 25152 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
22   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Vale de Vergada, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 500 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3005 

e inscrito na matriz sob o artigo 25153 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal 
23   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Vale de Vergada, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, descrito na CRP de Góis sob o número 3006 e inscrito na matriz 

sob o artigo 25154 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
24   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar da Costa da Boiça, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 200 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3007 

e inscrito na matriz sob o artigo 25155 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
25   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Gestoso, na freguesia de Cadafaz, 
concelho de Góis, com área de 300 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3008 e inscrito 

na matriz sob o artigo 25156 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
26   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Escaldado, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 700 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3009 

e inscrito na matriz sob o artigo 25157 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
27   

Prédio Rústico, composto por Terreno, situado em Lugar de Escaldado, na freguesia de 
Cadafaz, concelho de Góis, com área de 200 m2, descrito na CRP de Góis sob o número 3010 

e inscrito na matriz sob o artigo 25158 da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 
28   


