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PROPOSTA EM CARTA FECHADA 

(selada, em envelope com indicação ”Contem proposta para aquisição de 

_______________________________________”) 

Exmos. Senhores 
EURO ESTATES 
Av. Engº Duarte Pacheco 
Torre 2, Piso 5, Sala 4 
1070-102 Lisboa  

 
Pessoa Singular: 
_________________________________________________________________________(nome completo), 
___________________________________________________________________(estado civil – se casado 
indicar nome do cônjuge e regime de bens), natural da freguesia de _____________________, concelho de 
_______________, residente em ____________________________________________________________, 
contribuinte fiscal nº _____________, portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº ___________, 
válido até____/____/______ telefone número _______________, email______________________________. 
 
Ou 
 
Pessoa Coletiva: 
_________________________________________________________________________(nome completo), 
____________________________________________________________(estado civil), natural da freguesia 
de_________________, concelho de________________, residente em _____________________________ 
______________, que outorga na qualidade de __________________ (gerente/administrador) da 
sociedade_________________________ (denominação social), pessoa coletiva nº ________________, com 
sede em ______________________________________________________, freguesia de ______________, 
concelho de _____________, com o capital social de € ____________,00 (___________________________ 
euros), matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ____________________, telefone número 
________________________, email____________________________________; 
 
Vem por esta forma comunicar a V.Exas. que oferece o valor de €_________ 

(_______________________________________________euros) no âmbito do “Concurso de propostas para 

compra de ___________________________”, concurso este organizado pela Euro Estates e com sessão de 

abertura de propostas no imóvel para o dia 12 de Maio de 2021, pelas 18 horas. 

 
Mais declara que conhece o Regulamento do referido Concurso e, se em consequência da presente proposta 
lhe for adjudicado o imóvel objeto do Concurso, ficará plenamente obrigado pela oferta ora realizada para o 
efeito, obrigando-se a assinar imediatamente após o encerramento do Concurso o Contrato Promessa de 
Compra e Venda com Sinal conforme minuta que figura em, Anexo ao Regulamento do Concurso, e cujo 
conteúdo declara aceitar em todos os seus termos e condições. 
 

 
Em Lisboa, aos __ de ______ de dois mil e ____ 

 
 
 

_____________________________________ 
(Assinatura) 

 
NOTA: 
Juntamente com a presente proposta devidamente preenchida e assinada terá o proponente que anexar: 
 

• Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte / Cartão de Cidadão e, caso se trate de pessoa 
coletiva, da respetiva certidão de teor da matrícula e de todas as inscrições em vigor, emitida há menos de um 
ano pela respetiva Conservatória do Registo Comercial. 

 


