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Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de 

Direito do Tribunal do Judicial de Vila 

Nova de Famalicão 

4º Juízo Cível 

Processo nº 3320/13.0TJVNF 
V/Referência: 

Data:
Insolvência de “Sun & Shine, S.A.” 
 

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Economista com escritório na 

Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, em Vila Nova de Famalicão, 

contribuinte nº 206 013 876, Administrador da Insolvência nomeado no processo à 

margem identificado, vem requerer a junção aos autos do relatório a que se refere o 

artigo 155º do C.I.R.E., bem como o respectivo anexo (inventário). 

Mais informo que não foi elaborada a lista provisória de créditos prevista no 

artigo 154º do CIRE, uma vez que vai ser junto aos autos a relação de credores a que 

alude o artigo 129º do CIRE. 

P.E.D. 
O Administrador da Insolvência 

(Nuno Oliveira da Silva) 

Castelões, 6 de fevereiro de 2014 



Insolvência de “Sun & Shine, S.A.” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 3320/13.0TJVNF do 4º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão 

Página 1 de 5 

I – Identificação do Devedor 

 

 

“Sun & Shine, S.A.”, sociedade anónima com sede na Rua da Agra, nº 32, 

freguesia de Carreira e Bente, concelho de Vila Nova de Famalicão, com o NIPC 

510 254 187, tendo por objecto social a fabricação, produção e comercialização de 

guarda-chuvas e chapéus-de-sol. 

A sociedade, constituída em 4 de Maio de 2012, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o número 

510254187, tem actualmente um capital social de Euros 100.000,00, correspondente a 

20.000 acções ao portador de valor nominal de Euros 5,00 cada. 

Actualmente a sua estrutura accionista é a seguinte: 

Accionistas Nº Acções % 

Sombrasublimes, Unipessoal, Lda. 10.000 50,00% 

Francisca Daniela Costa Pinto Malheiro 10.000 50,00% 

 20.000 100,00% 

  

A composição dos seus órgãos sociais para o quadriénio 2012/2015 é a seguinte: 

1. Administrador Único: Maria Eugénia Fernandes Costa Malheiro 

2. Fiscal Único Efectivo: “Pires de Matos & Pinheiro Torres – Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas”, representada por Fernando Manuel de Sousa 

Pires de Matos, ROC 
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3. Fiscal Único Suplente: Luís Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro 

Torres, ROC 

 

Forma de obrigar a sociedade: com a assinatura do Administrador Único 

Estrutura da administração: afecta a um administrador único 

Estrutura de fiscalização: afecta a um fiscal único 

Duração dos mandatos: 4 anos 

 

Código da Certidão Permanente: 3124-0018-8214 

II – Actividade do devedor nos últimos três anos e os seus 

estabelecimentos (alínea c) do nº 1 do artigo 24º do C.I.R.E.) 

O estabelecimento da sociedade insolvente situa-se no local a que corresponde a 

sua sede. O local é objecto de contrato de arrendamento. O valor da renda mensal é de 

Euros 3.000. 

A sociedade insolvente é a “sucessora” de outras duas sociedades, no que diz 

respeito ao seu património bem como aos seus trabalhadores: 

a) Manufacturas Mecânicas Flexus, S.A. (NIPC 500 181 543)1 

b) Flexumbrella, Indústria de Guarda-Sóis, Lda. (NIPC 506940780) 

Com efeito, verifica-se que a quase totalidade da sua força produtiva foi 

transferida em 1 de Novembro de 2007 da sociedade “Manufacturas Mecânicas Flexus, 

S.A.” para a sociedade “Flexumbrella, Indústria de Guarda-Sóis, Lda.”. Nova 

transferência ocorreu em 1 de Dezembro de 2012, da “Flexumbrella, Indústria de 

Guarda-Sóis, Lda.” para a sociedade insolvente. 

Apesar da juventude da sociedade insolvente, ela é na realidade uma sociedade 

antiga, pois teve como herança2 um conjunto de meios produtivos manifestamente 

ultrapassados e obsoletos: apesar das sucessivas alterações ao nível formal - três 

                                                        
1 Esta sociedade foi declarada insolvente em 12 de Junho de 2012, no âmbito do processo de insolvência 
nº 1168/12.9TBOAZ do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Oliveira da Azeméis 
2 Todo o equipamento produtivo da sociedade insolvente foi adquirido no âmbito de uma venda judicial, 
em Novembro de 2012, no processo nº 1519/12.6TJVNF do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila 
Nova de Famalicão e em que era executada a sociedade “Flexumbrella, Indústria de Guarda-Sóis, Lda.” 
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sociedades distintas – estamos no entanto a falar do mesmo estabelecimento industrial, 

com os mesmos equipamentos e a mesma força produtiva. 

Não obstante a intenção da sociedade insolvente ter sido o de assegurar a 

manutenção da actividade exercida pelas duas anteriores sociedades, aproveitando o 

grande know-how da sua força produtiva (dos 45 colaboradores, 16 têm mais de 30 anos 

de experiência) e manter os postos de trabalho, o certo é que razões estruturais e 

conjunturais ditaram o insucesso. 

As razões estruturais estão sobretudo relacionadas com a obsolescência dos 

equipamentos que utilizava para a fabricação dos seus produtos. Para além da totalidade 

dos equipamentos produtivos serem muito antigos (muitos deles com mais de 30 anos), 

constata-se que muitos maquinismos foram construídos pela primeira sociedade 

(Flexus) de acordo com as necessidades dos seus produtos e mesmo fazendo réplicas de 

outros equipamentos. A par disto, constata-se também que o ciclo produtivo era 

trabalho intensivo, o que quer dizer que os custos com o pessoal têm um grande preso 

no preço final dos produtos. 

As razões conjunturais estão relacionadas principalmente com o mercado a dois 

níveis distintos: 

a) Falta de competitividade dos produtos comercializados pela sociedade 

insolvente; 

b) Ausência de encomendas, que assegurassem a manutenção da actividade. 

Como referido atrás, por causa dos elevados custos de produção, a sociedade 

insolvente não conseguia praticar preços competitivos3, não tendo capacidade para 

competir com os produtos concorrentes, oriundos dos países asiáticos. O volume de 

negócios no exercício de 2013 (Euros 814.988) evidência que a sociedade insolvente 

ficou bastante aquém do ponto crítico de vendas, não tendo sequer conseguido cobrir os 

custos fixos de funcionamento (Euros 1.023.583): 

Rubricas 2013 

Vendas e Serviços Prestados 814.988 €
Compras 294.791 €

                                                        
3 A boa qualidade dos produtos que a sociedade insolvente fabricava foi, ela própria, obstáculo ao 
incremento das vendas, já que muitos clientes não procuravam um produto com qualidade: queriam um 
guarda-chuva que partisse e não um que durasse muito tempo! 
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Rubricas 2013 

F.S.E. 227.480 €

Gastos com o Pessoal 501.316 €
 

Sendo esta uma actividade sazonal, a sociedade insolvente chegou ao final do 

ano de 2013 sem que os seus clientes habituais (entenda-se aqui os clientes habituais 

das anteriores sociedades) colocassem as suas encomendas. Esta situação deixou a 

sociedade insolvente sem perspectivas de trabalho e, consequentemente, sem 

capacidade financeira para honrar os seus compromissos. 

III – Estado da contabilidade do devedor (alínea b) do nº 1 do artigo 155º do 

C.I.R.E.) 

A contabilidade da sociedade insolvente está organizada até Dezembro de 2013, 

tendo sido cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Pela análise que foi feita da contabilidade, tudo indica que esta reflecte uma 

imagem verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 

IV – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

À data da declaração de insolvência – 13 de Dezembro de 2013 – a sociedade 

insolvente tinha já parado a sua actividade, tendo colocado os seus colaboradores a 

gozar férias (forçadas) perante a ausência de trabalho. 

Neste cenário, e perante a não oposição da administração, foi promovido em 20 

de Dezembro de 2013 o encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente e 

com isso, fez-se cessar a totalidade dos contratos de trabalho (num total de 45). 

A concretização do encerramento do estabelecimento bem como o despedimento 

da totalidade dos colaboradores é demonstrativo da ausência de vontade dos accionistas 

em apresentar aos credores um plano de recuperação que proponha a retoma da sua 

actividade. Com os actuais equipamentos produtivos, não se vislumbra também como é 

que essa retoma pudesse ser economicamente viável! 
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Assim sendo, proponho que a assembleia de credores delibere, por um lado, pela 

ratificação da decisão de encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente e, 

por outro lado, pela liquidação do seu activo. 

 

Castelões, 6 de Fevereiro de 2014 

 

O Administrador da Insolvência 

______________________________________ 
(Nuno Oliveira da Silva) 
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Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a massa 
insolvente: 

 
Verba Descrição da Verba 

1 No escritório: 1 Ar-condicionado portátil da marca ELETRONIA 

2 3 CPU's; 3 monitores TFT da marca ASUS; teclados e ratos; 1 fotocopiadora 

3 
Na sala de exposição: Cerca de 60 guarda-sóis; 8 cadeiras de praia; 1 para-vento; 2 
suportes de guarda-sol; 1 tenda de campismo; cerca de 30 guarda-chuvas; cerca de 20 
armações de guarda-chuvas 

4 
No armazém de stock: cerca de 80 caixas de tinta em pó de várias cores, da marca 
TRIUNFANTE 

5 Cerca de 10.000 capas de guarda-chuva 

6 Cerca de 1.300 guarda-chuvas 

7 Cerca de 450 guarda-chuvas sem cabo 

8 Cerca de 11.500 cabos de guarda-chuva 

9 Cerca de 10.100 armações de guarda-chuva 

10 Cerca de 1.800 caixas de cartão canelado 

11 Cerca de 100 cartões canelados 

12 Cerca de 280 armações de guarda-sol 

13 Cerca de 1.500 conjuntos de varetas de guarda-chuva 

14 Cerca de 8.000 tubos de guarda-chuva em metal 

15 Cerca de 20.000 tubos de guarda-chuva em madeira 

16 Cerca de 700 guarda-sóis 

17 Cerca de 100 panos para para-ventos 

18 Cerca de 200 rolos de tecido 

19 Cerca de 35 rolos de manga de polietileno 

20 
2 carrinhos; 1 máquina de furar; 1 máquina de furar pneumática; 1 balança; cerca de 
5 bases de guarda-sol; 1 escada 

21 Na área de produção: cerca de 3.000Kg de plástico granulado 

22 5 bidões de resina 

23 1 lote de sucata 

24 1 balança da marca BERGEL, cap. máx. 1.000Kg 

25 Cerca de 25 bidões de GARDOBOND 

26 1 empilhador da marca MITSUBISHI 

27 Cerca de 590 tubos de alumínio com Ø40 x 1,5 x 2.000mm 

28 Cerca de 300 tubos de alumínio com Ø45 x 1,5 x 850mm 

29 1 contentar em chapa com sucata; 2 contentores em rede 

30 Cerca de 28 rolos de chapa; cerca de 4 rolos de arame; 2 rolos de arame de 1,25mm; 
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Verba Descrição da Verba 
6 rolos de arame BLUG19; 7 rolos de chapa 

31 Cerca de 8.800 tubos de guarda-sol 

32 Cerca de 4.000 armações de guarda-sol 

33 Cerca de 15.500 armações de guarda-sol 

34 5 sacos de BLUESTARCON (plástico granulado), de 25Kg 

35 Cerca de 30 sacos de POLYOLEFINS (plástico granulado), de 25Kg 

36 Cerca de 200Kg de polipopileno 

37 Cerca de 15 sacos de plástico granulado 

38 Cerca de 300Kg de plástico granulado 

39 Cerca de 45 moldes e respectivas estantes 

40 1 centrifugadora de cor verde, sem marca visível 

41 Cerca de 70 moldes e respectivas estantes; 1 mesa com rodas 

42 
1 máquina de injecção, da marca KHS MONO MAT. 80, com o nº de série 80-8027, 
de 1988 

43 
1 máquina de injecção, da marca ECKERT & ZIEGLER G.m.b.H. MONO 165, com 
o nº de série 165-6310, de 1972 

44 1 máquina de injecção, da marca FRIES FWM 80T, com o nº de série M490 134 

45 4 polidores 

46 
1 máquina da marca BUHLER, com o nº de série 239500, com forno da marca 
BOREL, com o nº de série 88393 e de temp. máx. 500º 

47 
1 máquina da marca BUHLER, com o nº de série 241926, com forno da marca 
BOREL, com o nº de série 359631 e de temp. máx. 700º 

48 
1 máquina da marca BUHLER, com o nº de série 194208, com forno da marca 
BOREL, com o nº de série 96957 e de temp. máx. 500º 

49 
1 máquina da marca BUHLER, com o nº de série 238520, com forno da marca 
BOREL, com o nº de série 353411 e de temp. máx. 700º 

50 
1 máquina da marca BUHLER, com o nº de série 180629, com forno da marca 
BOREL, com o nº de série 353871 e de temp. máx. 700º 

51 
1 máquina de injecção, da marca ECKERT & ZIEGLER G.m.b.H. MONO 50, com o 
nº de série 130508179, de 1969 

52 1 máquina de injecção, da marca BUHLER, com o nº de série 185122 

53 
1 máquina de injecção, da marca KRAUSS-MAFFEI, A.G. KM 50-210, com o nº de 
série 8231, de 1976 

54 1 máquina de injecção, da marca BUHLER, sem nº de série visível, de 1978 

55 1 estufa para secagem de plástico da marca LYTZEN, com o nº de série A74302 

56 
1 estufa para secagem de plástico da marca WILH. F. HOFFMANN & CO. 
LYTZEN-OVEN, com o nº de série 5196, de 1961 

57 1 máquina de moagem de peças de plástico, de cor verde, sem marca visível 

58 1 sistema de big-bags com peças em plástico variadas 

59 3 máquinas de cravar, com alimentador automático 

60 2 máquinas de cravar, sem alimentador 
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Verba Descrição da Verba 
61 2 máquinas de rasgar/furar tubos 

62 1 máquina de polir 

63 2 máquinas de lixar 

64 1 máquina de furar pneumática 

65 3 máquinas de lixar 

66 2 máquinas de rasgar e furar em simultâneo 

67 1 máquina de polir 

68 1 máquina de cravar, pneumática, sem marca visível 

69 1 prensa 

70 2 máquinas de furar 

71 1 laminador sem marca visível 

72 1 laminador da marca JOLIOT, com o nº 01-11 

73 1 máquina de bolear sem marca visível 

74 1 máquina de corte de varetas de aço, com contador 

75 1 máquina de dobrar varetas 

76 1 máquina de bolear 

77 1 máquina de furar 

78 1 máquina de dobrar varetas 

79 1 máquina de dobrar varetas 

80 Cerca de 20 bobines de arame 

81 1 forno de tempera sem marca 

82 Cerca de 12 bobines de chapa 

83 1 mesa com 5 máquinas de cravar 

84 Cerca de 5.000 tubos em metal 

85 5 bidões com peças em arame 

86 1 máquina de dobrar tubos amob da cor verde 

87 1 mesa com máquina de furar de coluna, da marca GENRO 

88 3 máquinas incompletas, sem marca visível 

89 1 esmeril 

90 1 transportador de bobines 

91 1 macaco hidráulico 

92 2 máquinas de achatar tubos 

93 
1 mesa com 2 máquinas de achatar tubos com hidráulico, da marca 
FLUIDCONTROL 

94 1 mesa em chapa com torno e máquina de dobrar tubos 

95 3 balancés 

96 1 máquina de cortar 

97 1 prensa 
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Verba Descrição da Verba 
98 1 balança da marca CACHAPUZ DELTA 790c 

99 1 desengordurador 

100 

1 linha de pintura líquida, composta por 1 cabine de pintura, da marca "A. Eléctrica, 
Limitada", com o nº de série 5/243, de 1989; 1 cabine de pintura, da marca "A. 
Eléctrica, Limitada", modelo CCA 160, com o nº de série 244, de 1989; 2 secadores 
da marca "A. Eléctrica, Limitada" 

101 
1 linha de pintura a pó da marca "A. Eléctrica, Limitada", modelo IP, com o nº de 
série 288, de 1997 

102 
1 lote de sucata, constituído por: 1 mesa em chapa; 6 carrinhos; 3 cacifos; 6 
polidores; 3 ventoínhas de pé. 

103 Cerca de 46 carrinhos 

104 8 contentores de metal 

105 3 máquinas de fazer varas, da cor azul, sem marca visível 

106 1 esmeril da marca PEUGEOT 

107 1 máquina de fazer varas, de cor verde, sem marca visível, com o nº 21-17 

108 1 máquina de fazer varas, de cor verde, sem marca visível, com o nº 19-17 

109 
1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A. - MORAT, C/A, com o nº 
16-17 

110 3 aparelhos com resistência de aquecimento, da marca HIMMELWERK A.G. 

111 1 aparelho com resistência de aquecimento da marca BROWN BOVERI 

112 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A. - MORAT, com o nº 06-17 

113 1 máquina de fazer varas, sem marca visível, com o nº 18-17 

114 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A. - MORAT, com o nº 09-17 

115 1 máquina de fazer varas da marca USINE RASTA S.A. - MORAT, com o nº 08-17 

116 1 máquina de fazer varas da marca USINE RASTA S.A. - MORAT, com o nº 07-17 

117 1 torno da marca TRAUB 

118 1 mesa com torno manual 

119 2 garibaldes 

120 1 forno de tempera da marca RIPOCHE, com 4 panelas 

121 1 máquina de fazer varas, sem marca visível, em estado de sucata 

122 2 máquinas com resistência de aquecimento, da marca BROWN BOVERI 

123 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A. - MORAT 

124 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A. - MORAT 

125 1 aparelho com resistência de aquecimento, da marca RADYNE FLEXITUNE 

126 1 aparelho com resistência de aquecimento, da marca HIMMELWERK A.G. 

127 1 aparelho com resistência de aquecimento, da marca S.E.F. 

128 1 máquina de fazer varas, sem marca visível 

129 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A., com o nº 04-17 

130 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A., com o nº 05-17 
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Verba Descrição da Verba 
131 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A., com o nº 12-17 

132 1 garibalde 

133 1 máquina de fazer varas, sem marca visível, com o nº 17-17 

134 1 máquina de fazer varas, sem marca visível, com o nº 20-17 

135 1 máquina de fazer varas, sem marca visível, com o nº 13-17 

136 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A., com o nº 14-17 

137 1 máquina de fazer varas, da marca USINE RASTA S.A., com o nº 15-17 

138 6 aparelhos com resistência de aquecimento 

139 1 máquina de cortar arame 

140 1 palete com peças para sucata 

141 1 máquina de fazer pregos 

142 1 máquina de fazer pregos, com o nº 03-20 

143 1 máquina em estado de sucata 

144 1 mesa com 3 tornos manuais 

145 1 esmeril 

146 1 máquina de furar de coluna, da marca FFI, com o nº de série 6903 

147 1 rebarbadora sem marca visível 

148 Armazém de baixo: 1 máquina de trefilar de 6 passes 

149 1 máquina de trefilar de 8 passes 

150 1 máquina de trefilar de 4 passes 

151 1 máquina de trefilar de 6 passes 

152 1 enrolador 

153 1 guindaste em estado de sucata 

154 3 máquinas em sucata 

155 1 máquina de cortar tubos em molhos, da marca ADIGE, mod. CM500 

156 1 máquina de cortar tubos, um a um, da marca ADIGE, mod. B75SA 

157 Cerca de 50 contentores em ferro 

158 Niquelagem: 1 laboratório 

159 8 tinas de fibra 

160 1 contentor de chapa 

161 1 secador 

162 2 tinas em metal 

163 
1 máquina de fazer varetas em fibra de vidro, sem marca, com compressor da marca 
EINHELL 

164 3 transformadores 

165 1 tanque em chapa 

166 1 polidor vibratório em mau estado de conservação 

167 1 polidor em mau estado de conservação 



Insolvência de “Sun & Shine, S.A.” 

  Inventário (artigo 153º do C.I.R.E.) 

Processo de Insolvência nº 3320/13.0TJVNF do 4º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão 

Página	6	de	7	

Verba Descrição da Verba 
168 1 tina de niquel automática 

169 1 tina de niquel 

170 1 tina de zinco 

171 1 balança da marca WORLD WEIGHT, mod. SBW-30, capacidade máxima de 30 kg

172 Secção superior: 2 balancés da marca IMEC 

173 3 balancés sem marca visível 

174 1 máquina de soldar por pontos da marca ISEA MILANO 

175 1 compressor da marca FINI PARTNER E.C.PART. 270/SKM 14-5,5 40050 E 

176 
1 lote de sucata, constituído por: 1 máquina de soldar por pontos; 2 máquinas; 1 
máquina de furar; 1 estante com peças e moldes; 2 caixotes com peças; 5 máquinas 
em estado de sucata 

177 1 porta-paletes da marca TRANSPOREL 

178 1 máquina de fazer cravos da marca OMEGA 

179 1 máquina de fazer cravos da marca OMEGA 

180 1 torno da marca TRAUB 

181 1 máquina de furar, de coluna 

182 1 balancé 

183 1 máquina de estriar da marca AS 

184 1 balança da marca CACHAPUZ 

185 1 máquina de fazer engonços 

186 2 máquinas de fazer molas 

187 1 forno de tempera 

188 1 lixadora em mau estado 

189 3 mesas de trabalho para encaixe de peças 

190 2 máquinas de cravar engonços 

191 1 máquina de cravar 

192 2 máquinas de furar, de coluna 

193 1 máquina de agrafar e furar, sem marca visível 

194 1 máquina de cravar, sem marca visível 

195 1 balança da marca AVERY 

196 1 balança da marca BERGEL 

197 1 máquina de soldar sacos de plástico 

198 Cerca de 20 contentores em chapa 

199 Cerca de 370 armações de guarda-sol 

200 1 máquina de fitar da marca STRAPEX 

201 Cerca de 100 tubos de alumínio, para guarda-sóis 

202 4 carrinhos em chapa e madeira 
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Os bens constantes do inventário encontram-se no estabelecimento da sociedade 

insolvente, na Rua da Agra, nº 32, freguesia de Carreira e Bente, concelho de Vila Nova de 

Famalicão. 

Algumas considerações quanto ao valor dos bens inventariados: 

a) Todos os bens inventariados (com excepção das matérias-primas, produtos acabados 

e mercadorias) tinham sido adquiridos (em conjunto com outros) pela sociedade 

“Sombrasublimes, Unipessoal, Lda”, accionista da sociedade insolvente, no âmbito 

da venda judicial realizada no processo nº 1519/12.6TJVNF do 3º Juízo Cível do 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, pelo preço global de Euros 40.000; 

b) No âmbito do aumento de capital realizado pelos accionistas da sociedade insolvente 

em 1 de Dezembro de 2012, aqueles bens constituíram uma entrada em espécie 

realizada por aquela acionista; 

c) Tendo sido dado cumprimento ao artigo 28º do Código das Sociedade Comerciais, o 

respectivo relatório, emitido por um Revisor Oficial de Contas, atesta com um grau 

de segurança aceitável sobre o valor de tais bens. 

d) A totalidade dos equipamentos produtivos estão obsoletos, muitos deles têm mais de 

30 anos e alguns são réplicas de outros construídos pela sociedade insolvente (e pelas 

suas antecessoras) consoante as suas necessidades, pelo que o seu valor, enquanto 

equipamento produtivo é muito diminuto; 

e) Dadas as características destes equipamentos, eles têm mais valor se foram tratados 

como sucata; 

Assim, e perante estas considerações e condicionalismos, estima-se que a totalidade dos 

bens inventariados ronde o valor de Euros 65.000. 

Castelões, 6 de Fevereiro de 2014 

O Administrador da Insolvência 

______________________________________ 
(Nuno Oliveira da Silva) 
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