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

2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Processo n.º 1472/19.5T8AVR - Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, Juízo de Comércio de Aveiro - Juiz 1 

Insolvência de António Luís de Bastos Pereira e Nélia Maria Martins dos Santos 

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:  
 

 

Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda. 
 

___________________________________      

Identificação dos Bens Verbas Valor Mínimo Valor Proposto 

Prédio urbano, destinado a habitação do tipo T3, composto de casa com 
cave, rés-do-chão, 1º andar, área coberta de 122,35 m2 e área descoberta 

de 232,64 m2, descrito na CRP de Sever do Vouga sob o n.º 2827 da 
freguesia de Pessegueiro do Vouga e inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo n.º 1642 da mesma freguesia. 

1 134.326,47 €  

1/20 do Prédio Urbano, composto por Terreno destinado a zona de 
equipamento, arruamento, zona verde e passeios com a área total de 

4311,8 m2, descrito na CRP de Sever do Vouga sob o n.º 2819 da freguesia 
de Pessegueiro do Vouga e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

1533 da mesma freguesia. 

2 120.158,91 €  

1/4 do prédio rústico composto por pinhal, com área total de 1020 m2, 
descrito na CRP de Sever do Vouga sob o n.º 2572 da freguesia de 

Pessegueiro do Vouga e inscrito na matriz sob o artigo n.º 3276 da mesma 
freguesia. 

3 128,00 €  

1/2 do prédio rústico composto por pousio, com área total de 140 m2, 
descrito na CRP de Sever do Vouga sob o n.º 2573 da freguesia de Sever 
do Vouga e inscrito na matriz sob o artigo n.º 3368 da mesma freguesia. 

4 40,00 €  

3/20 do prédio rústico composto por pinhal, com área total de 5790 m2, 
descrito na CRP de Sever do Vouga sob o n.º 2578 da freguesia de 

Pessegueiro do Vouga e inscrito na matriz sob o artigo n.º 4009 da mesma 
freguesia. 

5 435,00 €  

    


