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+secção/gabinete Notariado 
 
 

PUBLICAÇÃO DE LISTA DE CONSTITUIÇÃO DE 
DIREITOS DE SUPERFICIE E SIMILARES: 
 

Lista de venda de terrenos urbanos e prédios municipais: 

 

• Zona Industrial de Mira de Aire – Lotes 8 e 9, vendidos em  8 de maio de 2014,  por 

escritura, à  empresa “Tecdream, Lda.”, perfazendo o valor total de 17.043,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lotes 7C, 8C e 9C, vendidos em  8 de maio de 2014,  

por escritura, à empresa “Keytrailer, Lda.”, perfazendo o valor total de 67.140,00 €; 

 

• Venda de parcela de terreno com a área de 210,11m2, sita em Rio Alcaide, na freguesia 

de Porto de Mós – São João Baptista e São Pedro, desanexada do prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 57, em 13 de maio de 2014, por escritura, à “EP – Estradas de 

Portugal, S.A.”, pelo valor de 50.148,58€; 

 

• Venda de parcela de terreno com a área de 202,20m2, sita em Rio Alcaide, na freguesia 

de Porto de Mós – São João Batista e São Pedro, desanexada do prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 009.0302.0000, em 13 de maio de 2014, por escritura, à “EP – 

Estradas de Portugal, S.A.”, pelo valor de 1.008,80€; 

 

• Venda de prédio urbano, sito na Rua da Escola, no lugar de Andam (antiga escola 

primária), vendido em 21 de maio de 2014, por escritura, a Vânia Sofia Agostinho da Silva, 

com o artigo matricial n.º 2968 da freguesia do Juncal, pelo valor de 40.050,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 11B, vendido em 31 de julho de 2014, por escritura, 

à empresa “Tojalmar – Transformação de Mármores, Lda.”, pelo valor de 31.906,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 16C, vendido em 3 de dezembro de 2015, por 

escritura, à empresa “Mário F. Rino, Lda.”, pelo valor de 34.210,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lotes 5C e 6C, vendidos em 10 de dezembro de 2015, 

por escritura, à empresa “Keytrailer, Lda.”, perfazendo o valor total de 86.850,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 3B, vendido em 10 de dezembro de 2015, por 

escritura, à empresa “Alumínios Vala & Silva, Lda.”, pelo valor total de 40.490,00 €; 

 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lotes 12C, 13C, 14C e 15C, vendidos em 12 de fevereiro 

de 2016, por escritura, à empresa “Propecuária – Veterinária e Farmacêutica, Lda.”, 

perfazendo o valor total de 140.050,00 €; 

 

• Zona Industrial de Mira de Aire – Lote 16, vendido em 7 de março de 2016, por escritura, 

à empresa “VJ Transfer, Lda.”, pelo valor de 7.788,00 €; 

 

• Zona Industrial do Juncal – Lotes 6 e 7, vendidos em 6 de junho de 2016, por escritura, 

à empresa “Termoflorestal, Lda.”, perfazendo o valor total de 20.257,50 €; 
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• Zona Industrial do Juncal – Lotes 3, 4, 5, 8 e 9, vendidos em 6 de junho de 2016, por 

escritura, à empresa “Casal & Carreira Biomassa, S.A.”, perfazendo o valor total de 

67.957,50 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 6B, vendido em 08 de novembro de 2016, por 

escritura, à empresa “RSI – Rui Silva & Irmão – Comércio e Representações, Lda.”, pelo 

valor de 42.210,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 16C, vendido em 19 de janeiro de 2017, por 

escritura, à empresa “Propecuária – Veterinária e Farmacêutica, Lda.”, pelo valor de 

34.210,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 24B, vendido em 7 de fevereiro de 2017, por 

escritura, à empresa “Prom Beauty, Lda.”, pelo valor de 29.180,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 11C, vendido em 14 de fevereiro de 2017, por 

escritura, à empresa “Kevin & Franco, Lda.4”, pelo valor de 24.840,00 €; 

 

• Venda de prédio urbano, sito em Chão da Feira, vendido em 24 de março de 2017, por 

escritura, à empresa “Pedrantiqua – Pedras e Complementos Cerâmicos, Lda., com o artigo 

matricial n.º 2380 da freguesia da Calvaria de Cima, pelo valor de 5.519,01 €; 

 

• Venda de prédio urbano, sito em Casais de Matos, no lugar de Casais de Matos (antiga 

escola primária), vendido em 21 de junho de 2017, por escritura, a Hélder Joaquim Ribeiro 

Ferreira, com o artigo matricial n.º 2619 da freguesia da Calvaria de Cima, pelo valor de 

44.500,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 9B, vendido em 28 de julho de 2017, por escritura, 

à empresa “Tojalmar – Transformação de Mármores, Lda.”, pelo valor de 27.210,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lotes 3C e 4C, vendido em 22 de setembro de 2017, 

por escritura, à empresa “Keytrailer, Lda.”, perfazendo o valor total de 78.240,00 €; 

 

• Zona Industrial de Porto de Mós – Lote 10C, vendido em 30 de outubro de 2017, por 

escritura, à empresa “Automaster, S.A.”, pelo valor de 25.730,00 €; 

 

 

 

Lista de desafetação de património do domínio público municipal: 

 
• Venda de uma parcela de terreno com a área de 235m2, sito na Rua dos Valinhos, em 

Moitalina, com o artigo matricial n.º 3167 da freguesia de Pedreiras, pelo valor de € 

6.530,00 à empresa “Vasicol – Olaria de Barro Vermelho, Lda.”. 

  

• Venda de duas parcelas de terreno urbano na Zona Industrial do Juncal, prédios urbanos, 

sito na Zona Industrial do Juncal, com os artigos matriciais n.º 3947 e 3948 da freguesia do 

Juncal, perfazendo o valor total de € 18.057,38 à empresa “Casal & Carreira Biomassa, 

S.A.”. 
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Lista de doações e similares: 

 
• No ano de 2017 foi efetuado a doação do prédio inscrito na matriz predial da freguesia 

de Pedreiras sob o artigo n.º 3200 (antiga escola pré-primária) à “Associação de Apoio 

Infantil de Pedreiras”, pelo valor de € 69.310,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


