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      IMÓVEIS           
 

Insolvência: Ondapreço - Comércio Internacional S.A 

Processo:
 

931/11.2TYLSB - Comarca de Lisboa – Inst. Central – 1ª Sec. Comércio – Juiz 1  
 

 

Lote Verba nº Descrição Valor Base 

1 1 

Prédio urbano composto por terreno de construção, situado em 

Pinheiro Grande, Facaval e Arneiro das Godrinhas, Lote nº 8, com 

área total de 3.219,00 m2, da freguesia de Pinheiro Grande, 

concelho de Chamusca, distrito de Santarém, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chamusca sob o nº 1457 da 

referida freguesia e inscrito na matriz predial sob o artigo 1522 da 

U.F da Chamusca e Pinheiro Grande (teve origem no artigo 2793 da 

freguesia de Pinheiro Grande). 

165.685,57€ 

2 2 

Prédio urbano composto por terreno de construção, situado em 

Pinheiro Grande, Facaval, Lote nº 9, com área total de 2.805,00 m2, 

da freguesia de Pinheiro Grande, concelho de Chamusca, distrito de 

Santarém, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chamusca sob o nº 1458 da referida freguesia e inscrito na matriz 

predial sob o artigo 1524 da U.F da Chamusca e Pinheiro Grande 

(teve origem no artigo 2794 da freguesia de Pinheiro Grande). 

83.918,56€ 

3 3 

Fracção autónoma designada pela letra “C”, correspondente ao rés-

do-chão, destinada a comércio, com área bruta privativa de 137,20 

m2, situado na Rua do Forno, nº 2B, R/C, em Beja (S. João Baptista), 

concelho e distrito de Beja, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Beja sob o nº 432 da freguesia de Beja (S. João Baptista) e 

inscrito na matriz predial sob o artigo 1895 da U.F. de Beja (Santiago 

Maior e S. João Baptista), teve origem no artigo 2048 da freguesia de 

Beja (S. João Baptista).  

109.775,05€ 

 

 
 

  Condições de Pagamento  

 20% do valor da adjudicação a título de sinal (para a Massa Insolvente) 

 80% do valor da adjudicação até ao ato da escritura notarial 

 5% do valor da adjudicação acrescido de IVA à taxa legal (para a VAMGO - Gestão 

de Ativos e Comércio, SA, a título de comissão de venda). 

 

 


