
 

 

”Por determinação do Exmº. Administrador de Insolvência, vai ser colocado em venda por Leilão Eletrónico, os bens arrolados a favor da massa insolvente” 

Inicia no dia 02 de Setembro de 2019 às 09h00 

Encerra no dia 23 de Setembro de 2019, às 15h 

Insolvência de: Luís Filipe Mendes Coelho 

PROC. N.° 86/19.4T8SEI | COMARCA DA GUARDA |JUÍZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DE SEIA | J1 

APARTAMENTO T1 C/ GARAGEM - SEIA 

Verba 1: 
Fração Autónoma, designada pela letra “Q”, 

correspondente ao terceiro andar frente, destinado a 

habitação, de tipologia T1, com uma garagem localizada 

na cave, designada pela mesma letra, sita na Rua José 

Tavares Correia de Carvalho – Edifício Tojal, nº 7, 3º, 

6270-436 Seia, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Seia, sob o nº 2849-Q, da freguesia de Seia e 

inscrito na matriz predial urbana da união de freguesias de 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, sob o artigo 17-

Q. 

Valor mínimo 55.250,00 € 

½ MORADIA C/ GARAGEM - SEIA 

Verba 2:  

½ Prédio urbano, que corresponde a uma casa de 

habitação, composta por rés do chão, 1º andar e sótão, 

destinado a habitação, de tipologia T4, com garagem sito 

em Bairro 25 de Abril, nº 1, 6270-456 Seia,  freguesia e 

concelho da Seia, distrito da Guarda, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Seia, sob o número 

3288, da dita freguesia, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 3733, da união das freguesias de Seia, São 

Romão e Lapa dos Dinheiros. 

Tem Contrato de arrendamento em vigor. 

                                                                                                                       

Valor mínimo 45.050,00 € 

 

 

 

 

Listagem 

1. As licitações deverão ser realizadas em www.viaserumos.pt. 

2. Para licitar os interessados deverão estar obrigatoriamente registados no site. 

3. Condições de venda disponíveis em www.viaserumos.pt 

 
Registe-se:  Informações através Contacte-nos: Siga-nos:  

www.viaserumos.pt geral@viaserumos.pt + (351) 244 828 092 f @viaserumos 

LISBOA: 
     Rua Campos Júnior, 7 A 1070-306 Lisboa 

   LEIRIA: 
         Rua Francisco Pereira da Silva, 28 2410-105 Leiria 
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