
 

Anúncio 
(VENDA MEDIANTE PROPOSTAS EM CARTA FECHADA) 

 

Processo: 3157/16.5T8STS Insolvência de Pessoa Coletiva 

Insolvente: Soimdip - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Administrador Judicial: Dr. José Augusto Machado Ribeiro Gonçalves 

 

José Augusto Machado Ribeiro Gonçalves, nomeado administrador judicial no âmbito do 

processo supra mencionado: 

FAZ SABER que nos autos acima identificados foi designado o dia 05 de junho de 2017, 

pelas 16:00 horas, para a abertura de propostas em carta fechada que sejam entregues 

até esse momento, no seu domicílio profissional, sito na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Edf. 

15, 3º G, 3800-164 Aveiro, pelos interessados na compra do seguinte imóvel: 

ÁGUEDA 

Verba Um: Prédio Rústico, composto por terreno com pinhal, sito em Gândara – Rio Covo, 

com área total de 2.410 m2, a confrontar a norte e a sul com caminho, a nascente com Gil 

Carlos da Silva e a poente com instalações fabris Golfinho, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Águeda sob o n.º 6632, da União de Freguesias de Águeda e Borralha e 

inscrito na matriz sob o n.º 4137 da União de Freguesias de Águeda e Borralha 

(correspondente ao anterior artigo n.º 2118 da freguesia de Águeda); com um valor base 

de venda de 40.588,23 €.  

As propostas em carta fechada deverão conter a indicação do processo de insolvência, o 

número da verba a licitar, devendo delas constar o nome, morada completa, contacto 

telefónico e número de identificação fiscal do proponente. Os proponentes devem ainda 

juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado à ordem da Massa Insolvente de 

Soimdip - Sociedade Imobiliária, S.A., no montante correspondente a 20% do valor da 

proposta, ou garantia bancária do mesmo valor. As propostas deverão ainda ser dirigidas ao 

administrador judicial em envelope fechado com indicação exterior do número e nome do 

processo. 

O imóvel é vendido no estado físico, jurídico e documental em que se encontra. 

As propostas deverão ser efetuadas por valor igual ou superior a 85% do valor 

base de venda. 

Nota: O imóvel poderá ser visto no local, no dia 23 de maio de 2017 das 17h00 às 18h00, 

mediante marcação prévia a estabelecer com o escritório do administrador judicial. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto do escritório do administrador judicial, via 

email josegoncalves.admin@gmail.com, telefone 234 371 181 ou fax 234 371 188. 
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