
 

Alienação de Terreno em Alfarazes 

 

A Freguesia detinha um tereno localizado junto de Alfarazes, contiguo à rua Dr. Francisco 

Pissarra de Matos e após o nosso armazém, sob o artigo matricial n.º 3481 e com uma área de 

1898 m2. 

Trata-se de uma língua de terreno com a forma de um triângulo retângulo que acompanha uma 

parte com a via pública e o resto do terreno confronta com terrenos rústicos detidos em grande 

parte por uma empresa da cidade. 

A Junta de Freguesia considerou a oportunidade de proceder à alienação daquele terreno -

porquanto e ao contrário de outros titulados pela Freguesia com eventual finalidade 

construtiva- pela sua dimensão, figuração e também para corresponder à necessidade de 

acautelar e apoiar a execução de outros investimentos, mais necessários para a Freguesia e 

mesmo naquela localidade. É uma parcela de terreno rústico com pouco interesse em manter e 

que exige limpeza com alguma frequência. 

 

     

 

Diligenciámos então naquele sentido e preparámos tudo o que foi necessário e exigido para 

promovermos a alienação do terreno. 

Fez-se o levantamento topográfico, a regularização da situação do terreno, a contratação de 

um técnico para a avaliação do mesmo e a Junta de Freguesia socorreu-se ainda do técnico 

oficial de contas e de um parecer jurídico da ANAFRE, que auxiliaram a decidir e optar pelo 

modelo a seguir para o objetivo pretendido. 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000ejK4UAI


E decidimos lançar um processo de alienação por hasta pública, com a apresentação prévia de 

propostas para a aquisição do terreno, com valor superior a quarenta e oito mil euros. 

Publicitou-se a alienação no site, num dos semanários da cidade – jornal “A Guarda” - e afixou-

se nos placares da Freguesia. 

Decorrido o prazo estipulado, apenas houve a apresentação de uma proposta, com o valor de 

quarenta e nove mil euros. 

Verificada a regularidade da proposta conforme o que estava estipulado no regulamento foi 

deliberado pela Junta de Freguesia, após análise do relatório elaborado pelo Júri, proceder à 

tramitação necessária de modo a completar a intenção de alienar aquela parcela de terreno. 

 

   

 

 

   

 


