EDITAL DE VENDA
Comarca de Viana do Castelo - Juízo de Comércio de Viana do Castelo
Insolvência de Pessoa Colectiva n.º 386/17.8T8PTL
Insolvente: Portelinha Transportes, Lda.
No âmbito do Processo de Insolvência acima identificado, o Administrador da Insolvência (AI) procederá à venda através
de propostas em carta fechada, do seguinte bem imóvel que integra a massa insolvente:
- Verba n.º 1: Prédio urbano correspondente a rés-do-chão, 1.º e 2.º andares, águas furtadas, dependência anexa e
logradouro, com área total de 15.748,00 m2 e área coberta de 2.098,00 m2, sito em Enfia, Alvarães, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o n.º 558 de Alvarães e inscrito na matriz predial sob o artigo
658 de Alvarães, sendo aceites propostas a partir de € 426.400,00.
As propostas são enviadas por correio ou entregues em mão no escritório do AI, sito na Avenida Rocha Páris, nº 111, R/C,
Fracção H, 4900-494 Viana do Castelo, até às 10 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, em subscrito fechado,
mencionando o nº de processo, valor proposto para a verba e identificação completa do proponente, morada, nº
identificação fiscal e nº e informação do documento de identificação. Os proponentes têm de juntar à proposta, caução
de 20% do valor proposto, ou garantia bancária do mesmo valor, através de cheque, à ordem da “Massa Insolvente de
Portelinha Transportes, Lda.”.
As propostas serão abertas às 10 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020 no escritório do Administrador da Insolvência.
Para verificação do estado em que se encontra o bem e prestação de informações, contactar o AI, nos dias úteis, para o
tel. 258826781 ou pelo e-mail secundino.m.cantinho@aj.caaj.pt. A descrição do bem, fotos e os termos e condições de
venda estão disponíveis no website http://secundinocantinho.pt/index.php?r=venda/index.
O Administrador da Insolvência
Secundino Manuel Miranda Cantinho

