ANÚNCIO
TRIBUNAL JUDICIAL DE BRAGA
Processo de Insolvência n.º2471/13.6TBBRG - 3º Juízo Cível
VENDA DE IMÓVEIS
Nos autos acima identificados foi designado o dia 11 de Abril
2014, pelas 15:00 horas, para abertura de propostas por
carta fechada que sejam entregues até esse momento, no
escritório do Administrador da Insolvência, sito na Rua
Bernardo Sequeira, nº 78, 1º, Sala I, Apartado 3033, 4710-358
Braga na compra dos bens a seguir descriminados, pelos
valores mínimos infra indicados e nas seguintes condições:
1.

Os imóveis serão vendidos nas condições físicas e
jurídicas em que se encontram e tal como estão
descritos no auto de apreensão.

2.

Os proponentes devem juntar à sua proposta um
cheque visado, no montante correspondente a 20% do
valor da proposta ou garantia bancária no mesmo
valor.

3.

Os bens podem ser visitados no dia 8 de Abril, pelas
16:00 horas.

4.

Marcações de Visitas e demais condições de venda: a
serem solicitadas para nelsonpinto@nadv.pt; telef:
253609330;

Verba nº 1 – A meação conjugal da fracção autónoma,
designada pela letra “B”, composta por rés-do-chão
esquerdo, lado norte – destinado a habitação, com entrada
pelo n.º 178, com terraço nas traseiras e uma garagem n.º 11
na cave, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial sob
o número mil seiscentos e quarenta e oito – Braga (S. Vítor),
aceitando-se propostas superiores a 85% do valor base --------------------------------------------------------------------------------€ 37.500,00
Verba nº 2 - A meação conjugal do prédio urbano sito em
Mota, composto por casa de cave, rés-do-chão, andar e
logradouro, norte – arruamento; sul – lote 12, nascente – Lote
2, poente – zona verde, descrito na 1.ª Conservatória do
Registo Predial sob o número mil duzentos e noventa e oito –
Adaúfe, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 2509,
aceitando-se propostas superiores a 85% do valor base---------------------------------------------------------------------------------€ 85.500,00
O Administrador de Insolvência
Nuno Albuquerque

