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Exequentè: Bânco Cofidis, S.A.
Êxecutado(s): BRUNO MANUEL FERREIRA DA COSTA e oukos

Data:

12'03-2019

Documento:

ZLgyTKqcEjw

Referência interna do processo: P812036112013

Faz-se saber que nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 04 de Abril de 20f 9, pelas
l0:30 horas, o fim do leilão eletrónico, com Cer¡mónia de Encerramento marcada para as 14:30 horas,
a ser real¡zado em Goimbra - Palácio da Justiça, Rua da Sofia, 3000-389 Coimbra, 1098-001 Lisboa para
apresentaçáo de propostas através de Leilão Eletrónico devendo as mesmas ser entregues até ao termo do
leilão, pelos interessados na compra do(s) seguinte(s) bem(ns):

.1/2 Prédio rústico sito em Vale, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, descrito

na

Conservatória do Registo Predial de Pombal sob a tlcha 8744 da freguesia de Vermoil, inscrito na
matriz predial rústico sob o artigo 2181 da dita freguesia de Vermoil.
Valor base: €2.000,00 (dois mil euros)
85% do valor base: €1.700,00 (mil e setecentos euros)
O(s) bem(ns) pertence(m) aolà executado(a) ldalina de Jesus Ferreira
Serão aceites as propostas de melhor preço acima do valor, correspondente a 85% do valor base.
Sendo aceite alguma proposta, é o proponente, ou preferente, notificado para, no prazo de 15 dias, depositar à
ordem do solicitador de execuçäo a totalidade do preço.
As propostas devem conter de forma clara e rigorosa o preço oferecido, bem como, a identificação e assinatura
o proponente, morada, número de contribuinte, número de bilhete de identidade ou cartão do cidadäo e data
de validade ou emissão.
Poderá aceder à respectiva informaçäo através do link infra:
https://e-leiloes.pVinfo.aspx?lo=LO387482019 onde poderá obter informações adicionais, como a pessoa
encarregue de mostrar o bem em venda, além dos documentos do imóvel.
É aquifiel depositário, o ora signatário.

DATA E ASSINATURA

12-03-2019
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O Agente de Execução

CARLOS MADALENO
Cédula Profissional: 4l 58

ZLgyTKqcÉjw
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Exequente: Banco Cofidis, S.A.
Executado(s): BRUNO MANUEL FERREIRA DA COSTA e outros

Data:

l1-03-2019

Documento:

r40v15aHz'12

Referência interna do processo: PÊ12036112013

Faz-se saber que nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 04 de Abrilde 2019, pelas 10:30
horas, o fim do leiläo eletrónico, com Cerimónia de Encerramento marcada para as 14:30 horas, a ser
realizado em Coimbra - Palácio da Justiça, Rua da Sofia, 3000-389 Coimbra para apresentação de propostas
através de Leilão Eletrónico devendo as mesmas ser entregues até ao termo do leilão, pelos interessados na

compra do(s) seguinte(s) bem(ns):

.l/3 do Prédio rústico sito em Vale, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, descrito

na

Conservatória do Registo Predial de Pombal sob a ficha 8743 da freguesia de Vermoil, inscrito na
matriz predial rústico sob o artigo 2179 da dita freguesia de Vermoil.

Valor base: €2.000,00 (dois mil euros)
85% do valor base: €1.700,00 (mil e setecentos euros)
O(s) bem(ns) pertence(m) aolà executado(a) ldalina de Jesus Ferreira
Serão aceites as propostas de melhor preço acima do valor, correspondente a 85% do valor base.
Sendo aceite alguma proposta, é o proponente, ou preferente, notificado para, no prazo de 15 dias, depositar à
ordem do solicitador de execução a totalidade do preço.
As propostas devem conter de forma clara e rigorosa o preço oferecido, bem como, a identificaçäo e assinatura
o proponente, morada, número de contribuinte, número de bilhete de identidade ou cartão do cidadão e data
de validade ou emissão.
Poderá aceder à respectiva informação através do link infra:
https://e-leiloes.pVinfo.aspx?lo=LO387142019 onde poderá obter informaçöes adicionais, como a pessoa
encarregue de mostrar o bem em venda, além dos documentos do imóvel.
É aquifiel depositário, o ora signatário.

DATA E ASSINATURA

11-03-2019
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O Agente de Execução

CARLOS MADALENO
Cédula Profissional: 41 58

r4îv15aqz12
Modèlo:20312.11
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N¡f:212069659
Exequente: Banco Cofidis, S.A.
Executado(s): BRUNO MANUEL FERREIRA DA COSTA e outros

Data:

l2-03-2019

Documento:

ZLgylo4uMX3

Referência interna do processo: P812036112013

Faz-se saber que nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 11 de Abril de 2019, pelas 1l:00
horas, o fim do leilão eletrónico, com Cerimónia de Encerramento marcada para as 14:30 horas, a ser
realizado em Lisboa - Palácio da Justiça, Palácio da Justica, Piso 1 - Rua Marquês de Fronteira, 1098-001
Lisboa para apresentaçäo de propostas através de Leiläo Eletrónico devendo as mesmas ser entregues até ao

termo do leilão, pelos interessados na compra do(s) seguinte(s) bem(ns):
. Penhora do Prédio rústico sito em Palhaça, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Pombal sob a ficha 8754 da freguesia de Vermoil, inscrito na
matriz predial rústico sob o artigo 2186 da dita freguesia de Vermoil.
Valor base: €2.800,00 (dois mil e oitocentos euros)
85% do valor base: €2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta euros)
O(s) bem(ns) pertence(m) aolà executado(a) ldalina de Jesus Ferreira
Serão aceites as propostas de melhor preço acima do valor, correspondente a 85% do valor base.
Sendo aceite alguma proposta, é o proponente, ou preferente, notificado para, no prazo de 15 dias, depositar à
ordem do solicitador de execução a totalidade do preço.
As propostas devem conter de forma clara e rigorosa o preço oferecido, bem como, a identificação e assinatura
o proponente, morada, número de contribuinte, número de bilhete de identidade ou cartão do cidadäo e data
de validade ou emissão.
Poderá aceder à respectiva informação através do link infra:
https://eJeiloes.pVinfo.aspx?lo=LO387612019 onde poderá obter informações adicionais, como a pessoa
encarregue de mostrar o bem em venda, além dos documentos do imóvel.
É aquifiel depositário, o ora signatário.

DATA E ASSINATURA

12-03-2019
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O Agente de Execução

CARLOS MADALENO
Cédula Profissional:

41 58

ZLgylduMX3
Modelo'.20312.11
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Nif:212069659
Exequente: COFIDIS
Executado(s): BRUNO MANUEL FERREIRA DA COSTA e outros

Data:

l3-03-2019

Documento:

OoZjgNVswpa

Referência interna do processo: PÊ12036112013

Faz-se saber que nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 04 de Abril de 2019, pelas l0:30
horas, o fim do leilão eletrónico, com Cerimónia de Encerramento marcada para as 14:30 horas, a ser
realizado em Coimbra - Palácio da Justiça, Rua da Sofia,3000-389 Coimbra para apresentação de propostas
através de Leiläo Eletrónico devendo as mesmas ser entregues até ao termo do leiläo, pelos interessados na

compra do(s) seguinte(s) bem(ns):
. Penhora do Prédio rústico sito em Palhaça, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Pombal sob a ficha 8755 da freguesia de Vermoil, inscrito na
matriz predial rústico sob o artigo 17463 da dita freguesia de Vermoil,
Valor base: €1.200,00 (mile duzentos euros)
85% do valor base: €1.020,00 (mil e vinte euros)
O(s) bem(ns) pertence(m) aolà executado(a) ldalina de Jesus Ferreira
Serão aceites as propostas de melhor preço acima do valor, correspondente a 85% do valor base.
Sendo aceite alguma proposta, é o proponente, ou preferente, notificado para, no prazo de 15 dias, depositar à
ordem do solicitador de execução a totalidade do preço.
As propostas devem conter de forma clara e rigorosa o preço oferecido, bem como, a identificação e assinatura
o proponente, morada, número de contribuinte, número de bilhete de identidade ou cartão do cidadão e data
de validade ou emissão.
Poderá aceder à respectiva informação através do link infra:
https://e-leiloes.pUinfo.aspx?lo=LO387652019 onde poderá obter informações adicionais, como a pessoa
encarregue de mostrar o bem em venda, além dos documentos do imóvel.
É aquifiel depositário, o ora signatário.

DATA E ASSINATURA

13-03-2019
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O Agente de Execução

CARLOS MADALENO
Cédula Profissional:

OozjgNVswpa
Modèlo'.20312.11
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