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Leiloversatil, Lda.   

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

         2430-162 Marinha Grande 

 

Data: _______________   
 
Processo Executivo n.º 450/12.0TBANS – Tribunal Judicial de Ansião – Secção Única 

Executados: Maria Flor Jesus Mendes e Outros 

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:  

Identificação dos Bens Verbas Valor Mínimo Valor proposto 

Prédio Rústico composto de pinhal e mato, com área total de 
4.400m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo matricial 

n.º 3647 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
5172, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião. 

2   

Prédio Rústico composto de pinhal e mato, com área total de 
970m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo matricial n.º 

2838 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
5171, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião. 

3   

Prédio Rústico composto de semeadura, 3 oliveiras, pinhal e 
mato, com área total de 900m2, inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo matricial n.º 2821 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 5170, freguesia de Pousaflores, 

concelho de Ansião 

4   

Prédio Rústico composto de semeadura, 7 oliveiras, com área 
total de 600m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

matricial n.º 3184 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 5169, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião. 

5   

Prédio Rústico composto de semeadura, 7 oliveiras, com área 
total de 420m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

matricial n.º 3259 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 5168, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião. 

6   

Prédio Rústico composto de terreno de cultura, pinhal, mato, com 
área total de 760m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
matricial n.º 2395 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 5167, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião. 

7   

Nota: Ao valor proposto acresce uma comissão de 5%, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, referente aos serviços prestados pela Leiloversatil, Lda. 

 

 

 

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

___________________________________      


