
 

 

   

INSOLVÊNCIA, DE: 

Envolvências – Actividades Hoteleiras, Lda 

Aceitam-se propostas 
Visitas Marcação prévia 

Consultar condições de venda 

PROC. N.º 521/14.8TYLSB 
COMARCA  DE LISBOA – 1ª SEC. DE COMÉRCIO DE 
LISBOA – J3 

Local:  Largo 5 de Outubro, nº 20 

2950-204 Palmela 

GPS: 38.56897     -8.89892 

 

 

(+351) 244 828 092 geral@viaserumos.pt www.viaserumos.pt @viaserumos 
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CONDIÇÕES DA VENDA 
 

1) Os interessados deverão apresentar as suas propostas, com a identificação “Proposta Insolvência de 

Envolvências – Actividades Hoteleiras, Lda”, enviadas por e-mail geral@viaserumos.pt ou através de carta 

remetida para a morada: Rua Francisco Pereira da Silva, nº 28 2410-105 Leiria 

2) As propostas deverão conter, sob pena de serem excluídas, os seguintes elementos: 

a) Identificação do proponente: nome ou denominação social, morada, número de contribuinte, telefone e e-

mail; 

b) Identificação da verba e respetivo valor oferecido por extenso, expresso em euros; 

c) Com a adjudicação deverá ser enviado, sob pena de exclusão da proposta: 

c.1) cheque, no valor correspondente a 20% do valor da proposta do imóvel, à ordem de Massa 

Insolvente Envolvências – Actividades Hoteleiras, Lda; 

c.2) Cheque, correspondente a 5% do valor da proposta do imóvel, acrescido de 23% de iva, emitido à 

ordem de Vias & Rumos, Lda. 

d) Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições de venda. 

3) Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os seus dados pessoais são apenas utilizados com vista à realização de marketing de produtos e serviços 

comercializados por Vias & Rumos, Lda. 

Os seus dados pessoais não são transmitidos a outros nem são utilizados para fins diferentes daqueles para que 

nos deu o consentimento. 

O titular de dados pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. 

INFORMAÇÕES: 

 
Dia/hora da visita: Por marcação prévia 
 
Ref. NP2.018.0319 

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

mailto:geral@viaserumos.pt
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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IMÓVEL PALMELA 
LARGO 5 DE OUTUBRO, Nº 20 

2950-204 PALMELA 
GPS: 38.56897    -8.89892 

Verba nº 1         Descrição 

 

Prédio urbano, que corresponde a um edifício com 2 pisos de tipologia/divisão 15, de r/c e 1º andar, 

sendo parte do r/c para habilitação e parte para adega e cavalariça e o 1º andar para habitação, com a 

área coberta de 196,62m2 e área descoberta de 543,66m2, sito em Largo 5 de Outubro nº 20, 2950-204 

Palmela,  freguesia e concelho da Palmela, Distrito de Setúbal, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela, sob o número 3384, da dita freguesia, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

3076, da mesma freguesia. 

 

Valor mínimo 209.950,00€ 

 

 

 
  



PROC. 521/14.8TYLSB | COMARCA DE LISBOA | 1ª SEC. DE COMÉRCIO DE LISBOA | J3 

 

         Página 5 de 6 
 

 

PROPOSTA 

 

EXMO SENHOR 

ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA DE 

ENVOLVÊNCIAS – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA 

Data: ___ /___ /2019 

 

Processo nº: 521/14.8TYLSB 

Comarca de Lisboa 

1ª Sec. De Comércio de Lisboa – J3 

 

Proponente: ____________________________________________________________________  

NIPC: _______________  

Morada: _______________________________________________________________________  

Contacto(s)/E-mail: _____________________________________________________________  

 

Exmos. Senhores: 

 

Vimos por este meio apresentar a nossa oferta para o bem, abaixo identificado:  

 

BEM IMÓVEL 

Verba n.º Valor Mínimo € Valor da proposta € Valor da proposta por extenso 

1 209.950,00 
  

 

 

Segue em anexo: 

cheque nº ________________ s/ B____________ no valor de _______________ correspondente a 20% da 

proposta, passado à ordem da massa insolvente. 

cheque nº ________________ s/ B____________ no valor de ________________ correspondente a 5% 

do valor da proposta, acrescido de 23% de IVA, passado à ordem de Vias & Rumos, Lda. 

 

Para os devidos efeitos, declaramos que tomamos conhecimento e aceitamos integralmente as condições de 

venda. 

________________________________ 

(Assinatura) 



PROC. 521/14.8TYLSB | COMARCA DE LISBOA | 1ª SEC. DE COMÉRCIO DE LISBOA | J3 

 

          
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
http://www.facebook.com/viaserumos

