
 

 

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

Inicia no dia 16 de Dezembro de 2020 às 09h00 

Encerra no dia 21 de Janeiro de 2021, às 15h00 

Insolvência de: José António Ribeiro Ferreira 

PROC. 4354/20.4T8GMR | COMARCA DE BRAGA | JUÍZO DE COMÉRCIO DE GUIMARÃES – J2 

APARTAMENTO T2 E MEAÇÃO/CASA – SELHO, GUIMARÃES 

Verba 1: Fração autónoma designada pela letra “H”, 

correspondente ao primeiro segundo andar, lado 
nascente, com entrada pela galeria, a sul, que dá 
diretamente para a alameda do loteamento  do prédio 
urbano em regime de propriedade horizontal sito Av. 
Sociedade Musical de Pevidém, 514, 2º Dtº, 4835-297 
Guimarães, freguesia de Selho (São Jorge), concelho de 
Guimarães, destinado a habitação, tipologia T2, e 
garagem sita no piso menos um, na cave, que é a quarta 
do lado esquerdo de quem entra, com uma área bruta 
privativa de 101m² e área bruta dependente de 27m², 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Guimarães sob o nº 1542-H da freguesia de Selho (São 
Jorge) e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 
artigo 2845-H da freguesia de Selho (São Jorge). 

Valor base        84.000,00€ 

Verba 2: Meação do prédio urbano sito Travessa dos 

Reis, nº 108, 4810-345 Guimarães, freguesia Selho (São 
Jorge), concelho de Guimarães, destinado a habitação, 
composta de casa de rés do chão e logradouro com 3 
divisões, com uma área coberta de 37m² e área 
descoberta de 90m², descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Guimarães sob o nº 898 da freguesia 
de Selho (São Jorge) e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo 1062 da freguesia de Selho (São 
Jorge). 

Valor base     35.000,00€ 

 

 

 

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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