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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

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

Direito do Tribunal Judicial da Comarca 

de Braga - Juízo de Comércio de Vila 

Nova de Famalicão 

 

Juiz 4 

Processo nº 1778/19.3T8VNF 

V/Referência:  

Data: 

Insolvência de “Delfinópolis – Ensino, Técnica, Educação, Lda.” 

 

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 os respectivos anexos (inventário e anexo A). 

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, 15 de maio de 2019 

http://www.nunooliveiradasilva.pt/
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I – Identificação do Devedor 

 

“Delfinópolis – Ensino, Técnica, Educação, Lda.”, sociedade comercial por 

quotas, com sede no Rua das Pombinhas, freguesia de Riba de Ave, concelho de Vila Nova de 

Famalicão, com o NIPC 500 084 025, tendo por objecto social a exploração de um estabelecimento 

de educação e ensino particular a que pertence já o “Externato Delfim Ferreira”; exploração de 

quaisquer propriedades pertencentes à sociedade. 

A sociedade, constituída em 14 de Maio de 1963, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o número 500084025 

(corresponde à anterior matrícula nº 208/19630514 desta mesma conservatória) e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Maria Teresa Machado de Lemos Martins Pereira 

Alzira Teresa de Lemos Martins Pereira 
101.250,00 € 

Catarina Pereira de Meneses Craveiro Guimarães 50.625,00 € 

Luís Miguel Pereira Meneses Craveiro 50.625,00 € 

Didáxis – Sociedade Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação, CRL 101.250,00 € 

Total 303.750,00 € 

A gerência da sociedade está atribuída a Luís Miguel Pereira de Meneses Craveiro, 

Catarina Pereira de Meneses Craveiro Guimarães e Maria Teresa Machado de Lemos Martins 
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Pereira. A sociedade obriga-se pela assinatura de três gerentes, com excepção dos cheques, caso 

em que para que a sociedade fique obrigada, é necessária e suficiente a assinatura de dois 

gerentes. 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 5741-6426-2127 

 

O Externato Delfim Ferreira nasceu em 1962, fruto do sonho do Doutor Aurélio Fernando, 

o fundador do Colégio. Chegado a Riba de Ave, verificou que os jovens tinham de percorrer muitos 

quilómetros de distância para frequentar os estudos secundários. Com a existência de uma 

instituição de ensino, os jovens de Riba de Ave teriam oportunidade de estudar na sua terra, 

evitando deslocações para locais distantes. Colmatando a lacuna, Aurélio Fernando idealizou um 

projecto e apresentou-o à família Delfim Ferreira, família nobre de Riba de Ave que, 

generosamente, cedeu o terreno, com cerca de 12.000 m2, para edificar a obra. A construção 

iniciou-se em Maio de 1962. Pouco tempo depois (passados cinco meses), no dia 8 de Outubro, 

sagrava-se o primeiro dia de aulas do novo Colégio de Riba de Ave! O Externato Delfim Ferreira, 

nome em homenagem ao homem que lhe doou o terreno, recebe, no seu primeiro ano de 

actividade, 120 alunos. 

 
Aurélio Fernando, fundador do Externato Delfim Ferreira1 

                                                        
1 http://www.edf-edu.pt/fundador/ 

http://www.edf-edu.pt/fundador/
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Desde o início que o Externato Delfim Ferreira tem a funcionar todos os ciclos de estudo. 

Os 57 anos de existência, que lhe conferem um estatuto pioneiro no concelho de Famalicão, com 

a verticalidade de ciclos que sempre transportou, têm sido consubstanciados por um Ideário 

Educativo, predominantemente dirigido à educação, e por valores em que a flexibilidade 

pedagógica se harmoniza com uma pedagogia de Projecto, traduzida na expressão da autoria do 

Dr. José Craveiro, “Faz e Pensa, Pensa e Faz”. 

Com privilegiado enquadramento geográfico, o Externato Delfim Ferreira situa-se no 

coração do Vale do Ave, equidistante de Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão e Guimarães num 

raio de 12 Km. Nele passaram alunos vindos de todas as localidades. O Externato Delfim Ferreira 

é uma escola com mais de meio século de património educativo e, desde sempre, tem vindo a 

preparar as nossas crianças e jovens para uma vida em sociedade, através de um ensino de 

excelência. 

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 localiza-se na sua sede social, sendo 

composto por três imóveis sua propriedade. 

A sociedade insolvente dedica-se à exploração de um estabelecimento de educação e 

ensino particular, denominado de “Externato Delfim Ferreira” e com ensino desde o pré-escolar 

até ao 12º ano. 
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Dada a conjuntura que se instalou neste país, com a polémica e problemática bem 

conhecida subjacente aos Contractos de Associação, os “cortes” de financiamento por turma 

constituída, acompanhados e agravados pela limitação de frequência à Zona Geográfica de 

Implantação, o EDF viu a sua estabilidade financeira fortemente abalada, com reflexos 

gravíssimos ao nível da tesouraria diária, pagamentos mensais e cumprimento das obrigações 

fiscais, uma vez que, desde 1975 funcionou como escola privada ao serviço do ensino público 

através do protocolo com o Ministério da Educação titulado por contractos de associação.  

O contexto da empresa, comparativamente com outras escolas similarmente afectadas 

pelos cortes Estatais, foi mais grave devido à história do Externato Delfim Ferreira. Se por um lado 

o corpo docente estável e experiente com muitos anos de casa era uma vantagem, por outro, na 

situação de perda de financiamento, era uma desvantagem porque, sendo a empresa obrigada a 

proceder a despedimentos, estes foram muitíssimo mais dispendiosos do que em escolas mais 

jovens com corpo docente mais jovem também. 

A idade do corpo docente também se tornou uma desvantagem neste plano, do ponto de 

vista económico-financeiro apenas, porque implicou custos operacionais mais elevados que foram 

forçosamente reflectidos nos preços pedidos aos pais. 

Como estratégia económica financeira viável, o EDF reiniciou a sua actividade de 

educação e ensino no “mercado” regional na sua vertente privada, de forma a fazer face à 

sobrevivência da empresa e garantir a maior parte dos postos de trabalho dos seus colaboradores. 

Assim, retomou no ano lectivo 2017/2018 a vertente do ensino privado, tendo um resultado 

desta estratégia bastante positivo, quanto é certo que angariou um número de alunos suficiente 

para a constituição de pelo menos uma turma em cada ano de cada Ciclo de Ensino - Pré-Escolar, 

1º Ciclo de Ensino (Básico), 2º Ciclo de Ensino (5º e 6º anos), 3º Ciclo de Ensino (7º, 8º e 9º anos), 

Secundário (10º, 11º e 12º anos). 

 

No plano societário, os últimos anos não foram pacíficos, uma vez que se assistiu a 

conflitos entre os sócios/gerentes e que contribuíram para dificultar a tomada de decisões 

estruturantes para a sociedade… quiçá, o reflexo de uma menor capacidade de liderança por parte 

de quem teve de assumir o legado deixado pelos fundadores do EDF. 
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Observemos a informação contabilística disponível para os exercícios de 2015 a 2017, a 

qual sustenta a explicação apresentada pela sociedade insolvente para as razões que a 

conduziram à actual situação de insolvência: 

 

Rubricas 2015 2016 Variação 2016/2015 2017 Variação 2017/2016 Variação 2017/2015 

Vendas e serviços prestados 1 030 863,96 € 769 936,56 € -260 927,40 € -25,31% 692 174,29 € -77 762,27 € -10,10% -338 689,67 € -32,85% 

Subsídios à exploração 3 361 713,84 € 2 829 120,46 € -532 593,38 € -15,84% 1 816 200,75 € -1 012 919,71 € -35,80% -1 545 513,09 € -45,97% 

CMVeMC 330 730,51 € 265 058,14 € -65 672,37 € -19,86% 101 631,60 € -163 426,54 € -61,66% -229 098,91 € -69,27% 

Fornecimentos e serviços externos 662 543,60 € 418 089,68 € -244 453,92 € -36,90% 363 288,72 € -54 800,96 € -13,11% -299 254,88 € -45,17% 

Gastos com pessoal 3 868 984,41 € 3 342 615,31 € -526 369,10 € -13,60% 2 591 927,55 € -750 687,76 € -22,46% -1 277 056,86 € -33,01% 

Provisões 0,00 € 1 249 240,09 € 1 249 240,09 € #DIV/0! 0,00 € -1 249 240,09 € -100,00% 0,00 €   

Outros rendimentos e ganhos 37 978,55 € 19 938,61 € -18 039,94 € -47,50% 19 758,56 € -180,05 € -0,90% -18 219,99 € -47,97% 

Outros gastos e perdas 91 157,94 € 48 837,89 € -42 320,05 € -46,42% 53 324,59 € 4 486,70 € 9,19% -37 833,35 € -41,50% 

Resultado Operacional -710 889,98 € -1 898 455,83 € -1 187 565,85 € 167,05% -960 148,94 € 938 306,89 € -49,42% -249 258,96 € 35,06% 

Resultado antes de impostos -741 440,37 € -1 947 732,12 € -1 206 291,75 € 162,70% -985 841,49 € 961 890,63 € -49,39% -244 401,12 € 32,96% 

Resultado Líquido do Período -747 756,45 € -1 952 964,95 € -1 205 208,50 € 161,18% -947 402,43 € 1 005 562,52 € -51,49% -199 645,98 € 26,70% 

Activo 3 413 523,02 € 3 107 886,26 € -305 636,76 € -8,95% 8 201 253,53 € 5 093 367,27 € 163,89% 4 787 730,51 € 140,26% 

     Activos fixos tangíveis 3 032 838,39 € 2 841 735,85 € -191 102,54 € -6,30% 7 685 562,15 € 4 843 826,30 € 170,45% 4 652 723,76 € 153,41% 

     Activos intangíveis 11 778,95 € 9 662,53 € -2 116,42 € -17,97% 7 546,11 € -2 116,42 € -21,90% -4 232,84 € -35,94% 

     Participações financeiras 0,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € #DIV/0! 0,00 € -3 500,00 € -100,00% 0,00 €   

     Outros activos financeiros 660,84 € 702,98 € 42,14 € 6,38% 4 202,98 € 3 500,00 € 497,88% 3 542,14 € 536,01% 

     Inventários 98 645,98 € 88 879,87 € -9 766,11 € -9,90% 82 546,16 € -6 333,71 € -7,13% -16 099,82 € -16,32% 

     Clientes 21 037,72 € 26 428,61 € 5 390,89 € 25,62% 72 680,24 € 46 251,63 € 175,01% 51 642,52 € 245,48% 

    Adiantamentos a fornecedores 0,00 € 2 470,59 € 2 470,59 € #DIV/0! 4 406,05 € 1 935,46 € 78,34% 4 406,05 € #DIV/0! 

    Estado e outros Entes Públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 €   1 503,43 € 1 503,43 € #DIV/0! 1 503,43 € #DIV/0! 

    Outras contas a receber 137 731,76 € 110 090,24 € -27 641,52 € -20,07% 162 608,48 € 52 518,24 € 47,70% 24 876,72 € 18,06% 

     Diferimentos 30 923,74 € 17 259,87 € -13 663,87 € -44,19% 16 904,19 € -355,68 € -2,06% -14 019,55 € -45,34% 

     Caixa e depósitos bancários 79 905,64 € 7 155,72 € -72 749,92 € -91,04% 163 293,74 € 156 138,02 € 2182,00% 83 388,10 € 104,36% 

Passivo 1 828 377,38 € 3 494 410,47 € 1 666 033,09 € 91,12% 5 437 748,86 € 1 943 338,39 € 55,61% 3 609 371,48 € 197,41% 

    Provisões 0,00 € 1 249 240,09 € 1 249 240,09 € #DIV/0! 1 221 438,65 € -27 801,44 € -2,23% 1 221 438,65 € #DIV/0! 

    Financiamentos obtidos 125 000,00 € 266 500,00 € 141 500,00 € 113,20% 199 803,00 € -66 697,00 € -25,03% 74 803,00 € 59,84% 

    Passivos por impostos diferidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €   1 073 830,57 € 1 073 830,57 € #DIV/0! 1 073 830,57 € #DIV/0! 

    Fornecedores 121 145,68 € 188 762,05 € 67 616,37 € 55,81% 208 135,66 € 19 373,61 € 10,26% 86 989,98 € 71,81% 

    Estado e outros Entes Públicos 191 647,25 € 323 269,36 € 131 622,11 € 68,68% 980 852,97 € 657 583,61 € 203,42% 789 205,72 € 411,80% 

    Accionistas/sócios 0,00 € 0,00 € 0,00 €   130 000,00 € 130 000,00 € #DIV/0! 130 000,00 € #DIV/0! 

   Financiamentos obtidos 805 031,45 € 904 004,72 € 98 973,27 € 12,29% 912 964,27 € 8 959,55 € 0,99% 107 932,82 € 13,41% 

    Outras contas a pagar 585 553,00 € 562 634,25 € -22 918,75 € -3,91% 710 723,74 € 148 089,49 € 26,32% 125 170,74 € 21,38% 

Capital Próprio 1 585 145,64 € -386 524,21 € -1 971 669,85 € -124,38% 2 763 504,67 € 3 150 028,88 € -814,96% 1 178 359,03 € 74,34% 

    Reservas 69 704,71 € 69 704,71 € 0,00 €   69 704,71 € 0,00 €   0,00 €   

    Resultados transitados 1 811 837,88 € 1 064 081,43 € -747 756,45 € -41,27% -735 685,95 € -1 799 767,38 € -169,14% -2 547 523,83 € -140,60% 
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Rubricas 2015 2016 Variação 2016/2015 2017 Variação 2017/2016 Variação 2017/2015 

    Excedentes de revalorização 0,00 € 0,00 € 0,00 €   3 962 938,64 € 3 962 938,64 € #DIV/0! 3 962 938,64 € #DIV/0! 

    Outras variações capital próprio 147 609,50 € 128 904,60 € -18 704,90 € -12,67% 110 199,70 € -18 704,90 € -14,51% -37 409,80 € -25,34% 

Trabalhadores 138 130 -8 -5,80% 121 -9 -6,92% -17 -12,32% 

 

A sociedade, para os exercícios de 2015 a 2017, exerceu uma actividade bastante 

deficitária, onde o volume de negócios não foi suficiente para suportar os seus custos de 

funcionamento, apresentando resultados líquidos dos períodos negativos – note-se que os 

resultados para os três anos em análise ascenderam a mais de 3,5 milhões de Euros negativos, 

sendo que os resultados transitados até 2017 (inclusive) ascenderam a mais de 1,6 milhões 

de Euros negativos. 

Para o ano de 2018, ainda não foram encerradas as contas de modo a permitir preencher 

o quadro acima, no entanto, é possível indicar que a sociedade continuou a exercer uma actividade 

bastante deficitária, perante os seguintes valores apresentados: 

a) Volume de negócios: Euros 493.274,25 

b) Subsídios à exploração: Euros 812.303,33 

c) Fornecimentos e serviços externos: Euros 310.559,29 

d) Gastos com pessoal: Euros 1.626.217,08 

 

A dimensão dos números atrás descritos é demonstrativa das graves dificuldades 

financeiras da sociedade desde pelo menos o final do exercício de 2015. A título de exemplo, 

comparem-se as receitas obtidas pela sociedade com os seus gastos com pessoal: 

Rubricas 2015 2016 2017 2018 

Vendas e serviços prestados 1.030.863,96 € 769.936,56 € 692.174,29 € 493.274,25 € 

Subsídios à exploração 3.361.713,84 € 2.829.120,46 € 1.816.200,75 € 812.303,33 € 

Total 4.392.577,80 € 3.599.057,02 € 2.508.375,04 € 1.305.577,58 € 

Gastos com pessoal 3.868.984,41 € 3.342.615,31 € 2.591.927,55 € 1.626.217,08 € 

 

O que constituía uma das suas mais-valias em relação a outras instituições de ensino, 

tornou-se um dos seus maiores problemas: a sua estrutura humana. 

Com efeito, os elevados gastos com pessoal são reflexo de uma estrutura humana pesada 

e cujo redimensionamento traz elevados custos, atendendo à antiguidade dos seus colaboradores. 

Nessa medida, e para fazer face a tal problema, a sociedade iniciou em Novembro de 

2017 um processo de despedimento colectivo que abrangeu 23 trabalhadores, que concluiu em 
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meados de Janeiro de 2018, com o objectivo de adequar a sua estrutura humana às novas 

condições do mercado e do número de alunos existentes (e esperados). 

Perante o impacto financeiro deste despedimento colectivo, a sociedade decide 

apresentar-se a Tribunal no âmbito de um Processo Especial de Revitalização, o qual teve início 

nos últimos dias do ano de 2017. 

No âmbito deste PER, e apesar dos credores terem aprovado o plano de revitalização 

apresentado pela sociedade e o Tribunal de 1ª instância ter proferido, em 22 de Junho de 2018, a 

respectiva decisão de homologação, esta acabou revogada por decisão de um Tribunal de 

instância superior, no passado dia 26 de Fevereiro de 2019. 

A incerteza quanto ao desenlace do PER levou a que muitos encarregados de educação 

optassem por não inscrever os seus filhos no ano lectivo 2018/2019, pelo que no início deste o 

EDF conta com cerca de 180 alunos inscritos, uma redução de mais de 300 alunos 

comparativamente com o ano lectivo anterior. 

A demora na decisão final quanto à (não) homologação do PER criou grandes entraves 

na capacidade de a sociedade obter os financiamentos necessários para assegurar não só a 

conclusão do actual ano lectivo, mas também assegurar o planeamento do seu futuro. Estas 

dificuldades traduziram-se, na prática, na incapacidade de pagamento dos salários aos seus 

trabalhadores (docentes e não docentes) referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 

2019. 

É nesta situação de total asfixia financeira e perante o insucesso do PER que a sociedade 

decide assumir a sua situação de insolvência, permitindo dessa forma, que fosse imediatamente 

declarada em situação de insolvência, o que aconteceu em 27 de Março passado. 

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

C.I.R.E.) 

A contabilidade da sociedade encontra-se processada até final do ano de 2018, tendo sido 

cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Para os exercícios de 2016 e 2017, foram emitidas as competentes certificações legais de 

contas sem reservas e sem ênfases. 

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

verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 
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IV – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.)  

À data da declaração de insolvência, a situação financeira da sociedade era de completa 

ruptura, estando em risco a manutenção da sua actividade: 

a) Os seus trabalhadores (docentes e não docentes) não tinham recebido os salários 

dos meses de Janeiro e Fevereiro; 

b) Havia já aviso de corte no fornecimento de electricidade; 

c) Não estava assegurado o fornecimento de refeições na cantina, não só para os 

trabalhadores, mas também para os próprios alunos; 

d) As (in)disponibilidades financeiras não permitiam assegurar aos trabalhadores 

quando seria pago o salário do mês de Março. 

 

Perante este cenário e sem capacidade financeira para assegurar o pagamento dos custos 

essenciais à manutenção do estabelecimento de ensino até ao final do ano lectivo (ou mesmo até 

à assembleia de credores de apreciação do relatório), optou-se por, de imediato, dialogar com a 

“DGEstE - Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares” tendo em vista encontrar uma solução 

para os alunos que ainda frequentavam o EDF. 

Não sendo este um processo judicial que salvaguarde os interesses dos “clientes” 

(entenda-se aqui, alunos), e havendo um real risco de que o ano lectivo em curso pudesse ser 

interrompido abruptamente (seja por falta condições, seja como consequência da decisão da 

assembleia de credores), entendeu-se que a melhor forma de minimizar os danos que poderiam 

ser causados nos alunos, seria o de assegurar a sua transição para uma escola pública, onde 

iniciariam já o terceiro período. 

Esse trabalho foi assegurado e feito pela “DGEstE - Direcção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares”, tendo todos os alunos do EDF sido transferidos para escolas públicas ou privadas, 

onde iniciaram já lá o terceiro período do ano lectivo em curso. 

Uma vez assegurada a transição dos alunos para outras escolas, a maioria dos 

trabalhadores procedeu à resolução do seu contracto de trabalho, invocando justa causa por 

salários em atraso, considerando que a falta de pagamento pontual da retribuição se prolongou 

por 60 ou mais dias. Convém ainda realçar e enaltecer o enorme esforço dos trabalhadores 

(docentes e não docentes) no sentido de terem assegurado a conclusão do segundo período. 
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À data de elaboração deste relatório, apenas 13 trabalhadores mantêm o seu vínculo 

contratual com a sociedade insolvente. 

Por despacho da Senhora Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, exarado em 8 

de Maio de 2019, foi autorizado o encerramento do estabelecimento de ensino da sociedade 

insolvente. 

A sociedade insolvente não se encontra em condições para o exercício da sua actividade 

principal, porquanto não só não possui meios humanos para esse fim, como também já se 

procedeu ao encerramento do seu estabelecimento de ensino. 

De igual forma, não foi apresentado pelos sócios/gerentes qualquer pretensão de ser 

proposto aos credores a elaboração de um plano de insolvência. 

Perante o que acima foi referido, deverão os credores deliberar no sentido do 

encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, bem como deliberar a liquidação 

do activo da massa insolvente. 

Castelões, 15 de Maio de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a massa 

insolvente: 

A – Bens móveis 

Junta-se no Anexo A a relação dos bens móveis inventariados. Sobre os bens móveis 

inventariados importa referir o seguinte: 

a) Devido à especificidade dos equipamentos que integram os três laboratórios (verbas 54, 55 

e 56), ainda se está a recolher informação que permita a correcta identificação e valorização 

de tais equipamentos (nota a) no Anexo A). 

b) O valor da verba nº 84 – Biblioteca – é meramente indicativo, porquanto vai-se tentar apurar 

se alguns dos livros existentes têm valor especial. 

c) O valor da verba nº 90 – Etar – é meramente indicativo, porquanto estamos a aguardar 

informação complementar para apurar o valor de mercado dos vários equipamentos que a 

compõem. 

 

Nas instalações do Externato Delfim Ferreira existem variadíssimos bens que reflectem a história 

da instituição ao longo dos seus 57 anos de existência. Porque tais bens não terão valor comercial, 

é intenção do signatário interpelar a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Junta de 

Freguesia de Riba de Ave sobre o interesse que possam ter em recolher tais bens tendo em vista 

a conservação da história de uma instituição que teve um papel de relevo na freguesia e no 

concelho. 

B – Bens imóveis 

Verba Descrição da Verba Valor Patrimonial 

B1 
Imóvel rústico, localizado na Boavista e com área total de 4.800 m2; Omisso na Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão e inscrito na respectiva matriz predial rústica sob 
o artigo 438º da freguesia de Riba de Ave 

7,26 €  
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Verba Descrição da Verba Valor Patrimonial 

B2 

Imóvel urbano, localizado na Rua Camilo Castelo Branco, em Riba de Ave, composto por 
edifício de cave e rés-do-chão, destinado a Pavilhão Gimnodesportivo e Bloco Escolar com 
logradouro, com área total do terreno de 5.000 m2; Descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Famalicão sob o nº 419 da freguesia de Riba de Ave e inscrito na respectiva 
matriz predial urbana sob o artigo 1403º 

578 642,98 €  

B3 

Imóvel urbano, localizado no Lugar de São Roque, em Riba de Ave, destinado a Colégio, de 
cave, rés-do-chão e andar, com uma divisão na cave, balneários, 16 no rés-do-chão e 10 no 
andar, logradouro e terreno, com área total do terreno de 11.250 m2; Descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o nº 998 da freguesia de Riba de Ave e 
inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 1612º 

1 790 840,00 €  

Total do valor patrimonial dos bens imóveis inventariados 2 369 490,24 € 

 

 

 

Sobre os bens imóveis importa referir o seguinte: 

a) Quanto ao imóvel descrito sob a verba B1: 
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a. É composto por dois blocos distintos: 

i. O Bloco C, com duas salas de actividades experimentais, salas específicas 

de artes visuais e casa de banho 

ii. O Bloco D, com o “Auditório Doutor Aurélio”, auditórios B1 e B2, gabinete de 

cuidados primários de saúde, sala de educação visual e sala de educação 

tecnológica 

b. A sociedade insolvente tem em curso o processo administrativo para a alteração da 

natureza deste prédio para urbano. Só depois da conclusão deste processo é que 

será possível realizar o registo da declaração de insolvência no prédio. 

b) Quanto ao imóvel descrito sob a verba B2, é composto por: 

a. Pavilhão gimnodesportivo 

b. Balneários 

c. Gabinete médico 

d. 9 salas de aula do pré-escolar e 1º ciclo 

e. 4 casas de banho 

f. Gabinete e sala de professores 

c) Quanto ao imóvel descrito sob a verba B3, é composto pelos seguintes blocos: 

a. O Bloco A: 

i. Gabinete da direcção pedagógica 

ii. Gabinete da direcção administrativa 

iii. Sala de reuniões 

iv. Gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação Escolar 

v. Secretaria 

vi. Balcão de apoio ao bloco 

vii. 2 Gabinetes de atendimento aos Encarregados de Educação 

viii. Contabilidade  

ix. 21 Salas de aula 

x. Sala dos professores 

xi. 3 casas de banho 

xii. Sala de Directores de Turma 

xiii. Sala de Coordenadores 

xiv. Sala de Desenho 
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xv. Sala de Informática 

xvi. Centro de recursos - Biblioteca/mediateca 

xvii. Sala de Estudo – Centro de Estudos 

xviii. Papelaria/Reprografia 

xix. Laboratório de Química 

xx. Laboratório de Física 

xxi. Laboratório de Biologia 

xxii. Bar 

xxiii. Sala de Educação Especial 

xxiv. Vestiários 

b. O Bloco B: 

i. 12 Salas de aula 

ii. Sala de Educação Musical 

iii. Sala de Educação Visual – 3º ciclo 

iv. Balcão de apoio ao bloco 

v. Sala do aluno 

vi. 3 casas de banho 

vii. Elevador 

viii. Refeitório 

ix. Cozinha 

x. Despensa/Arrumos 

xi. Vestiários 

c. Existe divergência entre a área descrita na CRP – 11.250 m2 – e aquela inscrita na 

caderneta predial – 7.374 m2 – pelo que até esta estar sanada não será possível 

registar a declaração de insolvência no prédio. 

Castelões, 15 de Maio de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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A ‐ Bens Móveis

Verba Descrição da Verba Valor
1 Sala A1 composta: 34 mesas, 23 cadeiras, 2 cadeiras de professor, 1 quadro de parede branco e 1 secretária 545,00 €            

2
Sala A2 composta: 16 mesas, 16 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 armário em
chapa, 1 quadro de afixar de cortiça e 1 aquecedor elétrico

356,00 €              

3
Sala A3 composta: 20 mesas, 19 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 armário em
chapa, 1 quadro de afixar de cortiça e 1 aquecedor elétrico

405,00 €              

4
Sala A4 composta: 22 mesas, 23 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 armário em
chapa e 1 globo elétrico

407,00 €              

5
Sala A5 composta: 26 mesas, 34 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 quadro interactivo da
marca HITACHI Star Board, 1 secretária, 1 armário em chapa, 1 armário sem portas, 2 armários com porta de vidro e
máquina registadora

600,00 €              

6
Sala A6 composta: 23 mesas, 26 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 armário em
chapa

421,00 €              

7
Sala A7 composta: 27 mesas, 24 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça

455,00 €              

8
Sala A8 composta: 23 mesas, 23 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça e 1 armário em chapa

482,00 €              

9
Hall de entrada e vestiários Bloco A: 1 balcão em madeira, 1 cadeira rotativa, 1 cadeira em tecido, 1 armário de com porta
de persiana, 1 armário com portas de correr, 1 quadro de afixar, 1 bastidor de rede, 2 cacifos de 2 portas e 2 cacifo de 1
porta

210,00 €              

10 Corredor Bloco A: 6 quadors expositores/afixadores em  aluminio e vidro 120,00 €            
11 Corredor Bloco A 1ª andar: 6 quadors expositores/afixadores em  aluminio e vidro 120,00 €            
12 Sala A9 composta: 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco,  1 secretária e 1 armário em chapa 113,00 €            

13
Sala A10 composta: 14 mesas, 8 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 móvel para computador e 1 armário
em chapa

304,00 €              

Insolvência de "Delfinópolis – Ensino, Técnica, Educação, Lda."
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14
Sala A11 composta: 15 mesas, 28 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de afixar em cortiça e 1
armário em chapa

374,00 €              

15
Sala A12 composta: 36 mesas de metal e tampo de plástico, 16 mesas de madeira e ferro, 48 cadeiras de plástico e metal,
25 cadeiras de ferro e madeira, 1 balcão em madeira, 3 mesas redondas pretas e 6 bancos pretos, 1 quadro de parede
branco,  1 carro em ferro de transporte com rodas, 1 Tv SAMSUNG e 2 armário em chapa

1 041,00 €           

16 Sala A13 composta: 18 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco,  1 secretária e 4 armários em chapa 257,00 €              

17
Sala A14 composta: 12 mesas, 16 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça

281,00 €              

18
Sala A15 composta: 23 mesas, 23 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça e 1 armário em chapa

525,00 €              

19
Sala A16 composta: 20 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 2 quadros de afixar em cortiça e 3 armários em
chapa

299,00 €              

20
Sala A17 composta: 32 mesas, 31 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça 

526,00 €              

21

Sala dos Professoras composta: 1 vaso alto castanho com flores artificiais, 5 sofás em pele de 1 lugar de cor bordeaux, 1
sofá em pele de 1 lugar de cor verde, 4 sofás em pele de 2 lugares de cor verde, 1 quadro pequeno, 1 quadro grande, 2
armários em madeira, 1 mesa de tampo em vidro pequeno, 1 mesa de tampo em vidro grande, 1 vaso de cor preto, 2
quadros, 1 banco em madeira e e um suporte para guarda chuvas

1 135,00 €           

22
Sala A18 composta: 13 mesas, 12 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 quadro interactivo da
marca HITACHI Star Board, 1 secretária, 1 quadro de afixar em cortiça e 1 armário em chapa

309,00 €              

23
Sala A19 composta: 22 mesas, 28 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de afixar em cortiça e 2
armários em chapa

444,00 €              
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24
Hall Bloco A ‐ 1º andar composto: Balcão de madeira, 1 cadeira, 1 banco, 1 monitor HP com 2 colunas, 3 retroprojectores,
1 impressora HP OPFICE JET 1 caixa com diversos mapas

100,00 €              

25
Sala A20 composta: 24 mesas, 26 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de afixar em cortiça e 2
armários em chapa e 1 movél para PC

518,00 €              

26
Sala A21 composta: 16 mesas, 21 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça, 2 armários em chapa e móvel em madeira

426,00 €              

27
Sala A22 composta: 5 mesas, 2 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede em lousa, 1 secretária, 1 armário com
portas em presiana, 1 móvel para TV, 1 Tv SAMSUNG, 1 leitor de VHS SONY e 1 aquecedor elétrico

249,00 €              

28
Sala junto aos departamentos composta: 17 mesas, 37 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 7
secretárias, 2 quadros de afixar em cortiça e 2 armários em chapa com rodas

644,00 €              

29

Salas dos departamentos composta: 1 mesa oval, 10 cadeiras em tecido a azul, 1 cadeira em tecido bordeaux, 10 ficheiros
com 4 gavetas em metal, 2 estantes em madeira, 1 modulo de gavetas, 1 cacifo com 9 portas, 4 armários com portas de
correr em persiana, 1 armário sem porta, 6 cadeiras em pele de cor preta, 2 cadeiras em tecido azul, 1 secretária em "L", 4
secretárias, 1 móvel para Pc e 1 guilhotina azul sem marca visivel

1 860,00 €           

30

Sala do aluno composta: 28 mesas com tampo em plástico, 5 mesas em madeira, 6 bancos, 10 cadeiras em plástico e
chapa, 3 móveis expositores, 2 quadros móveis de afixar em madeira, 1 estante me ferro, 1 quadro de cortiça de afixar, 1
mesa de ténis de mesa, 11 paneis em lousa, 1 cacifo com 15 portas, 1 cacifo com 6 portas, 2 cacifo com 15 portas e 1
estante em ferro

818,00 €              

31
Armazém de limpeza bloco A ‐ 1º Andar composta: 1 estante em ferro, 6 cacifos com 3 portas, 1 cacifos com 1 portas, 1
cacifos com 2 porta, 2 mesas, 15 cadeiras, 1 armário com 2 portas, 1 maquina de lavar loiça THOR, 1 tanque de lavar roupa
em plástico, 2 armário em madeira e 1 caldeira VULCANO a gás

295,00 €              

32
Sala de arrumos na sala do aluno composta: 1 bastidor, 3 carrinhos de transporte, 1 lote de vesturário do EDF, 1 carrinho
de limpeza da marca FIMAC 

500,00 €              
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33
Sala B5 composta: 20 mesas, 20 cadeiras, 2 cadeiras de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, e 1 armário
em chapa

376,00 €              

34
Sala B6 composta: 20 mesas, 21 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de afixar em cortiça e 2
armários em chapa  com 2 portas

433,00 €              

35
Sala B7 composta: 20 mesas, 21 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de afixar em cortiça e 1
armário em chapa  com 2 portas

403,00 €              

36
Sala B8 composta: 21 mesas, 20 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça, 1 aquecedor e 1 armários em chapa  com 2 portas

388,00 €              

37 corredor do bloco B 1‐ andar composta: 5 cacifos com 15 portas, 3 cacifos com 9 portas, 2 cacifos com 6 portas,  350,00 €            

38
Sala SPOE ‐ Bloco B composta: 1 secretária em "L", 3 mesas, 2 armários com portas em vidro, 7 cadeiras em tecido azul, 1
cadeira rotativa, 1 armário com 4 potas e estantes em madeira e 1 quadro de afixar em cortiça 

580,00 €              

39

Sala B10 composta: 2 mesas, 9 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 móvel para Pc, 3 armários
em chapa com portas em estores, 2 armários em mdaeira de cor branca, 1 espositor com porta de vidro, 1 estante em
"Dexion" com 6 módulos, 2 móveis com 2 portas, 1 globo elétrico, 1 orgão músical da marca PROSOUND GET , orgão
músical da marca YAMAHA PSR ‐E313, 1 tripé de orgão, vários livros, jogos didaticos, CD´s, DVD´s, brinquedos, etc.. e 1
balança de 2 Kg.

550,00 €              

40

Sala de música ‐ Bloco B ‐ composta: 19 mesas, 28 cadeiras, 2 cadeiras de professor, 1 banco, 1 quadro de parede branco,
1 secretária, 2 colunas comtripé da marca YAMAHA, 1 móvel para Pc com rodas, 3 armários em chapa, 1 impressora
LEXMARK X1195, 1 aparelho de som da marca SONY com 2 duas colunas da SONY, 1 orgão musical da marca YAMAHA DGX ‐
205 com tripé, 5 tripés para pauta, 1 orgão da marca ROLAND EM ‐15 com tripé, 1 orgão com pedais e 2 teclados da marca
ELKA, 1 desumificador da marca ENRAL ELETRIC, 1 orgão musical da marca ROLAND E‐70, 11 Xilofones com tripé, 3
xilofones sem tripé e 9 flautas em pástico

1 540,00 €           

41
Sala de música arrumos ‐ Bloco B ‐ composta: 21 instrumentos de corda, 4 flautas em estojo em metal, cerca de 20 flautas
em plástico, 1 orgão musical da marca CASIO WK 300, 5 tambores, 1 bombo, 1 rufadeira, 1 jogo de pratos, 1 caixa com
tripés, 1 timbale, 1 caixa com instrumentos de percursão, 5 tripés

1 280,00 €           
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42

Sala do infantário ‐ Bloco B composta: 4 mesas redondas floridas, 30 cadeiras pequenas, 1 quadro de parede branco, 1
quadro de afixar em cortiça, 3 armários em madeira, 1 armário com tampo em pedra, 1 móvel para Tv, 1 tela de projecção,
2 quadros para afixar em cortiça, 8 almofadas castanhas, 1 frigorifico da marca ARISTON, vário material didatico e 1 tripé de
de micro

450,00 €              

43
Sala 1º ciclo Bloco B composta: 11 mesas, 16 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 3
quadros de afixar em cortiça, 1 armários em chapa, 2 estantes em madeira e móvel para Pc com rodas, 

471,00 €              

44
Sala Bloco B composta: 10 mesas, 12 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 4 quadros
de afixar em cortiça, 1 armário em chapa, 2 aquecedores a óleo, 2 estantes em madeira, 1 armário em chapa castanho e
móvel para Pc com rodas

499,00 €              

45
Corredor e Hall de entrada Bloco rés do chão composta: 4 bancos corridos, 2 armário com portas de persiana, 1 balcão em
"L", 3 vasos verdes, 1 monitor HP, vário material didático, 1 quadro expositor/aficxador em aluminio, porta com decoração
de lapis de cor e 2 cadeiras

600,00 €              

46 Corredor Bloco B composta: 8 cacifos com 15 portas, 1 cacifo com 9 portas 400,00 €            

47
Sala B1 composta: 1 mesas, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 2 quadros de afixar em cortiça, 1 armário
em chapa e armário em madeira

195,00 €              

48
Sala B2 composta: 12 mesas, 23 cadeiras, 2 cadeiras de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 2 quadros de
afixar em cortiça, 4 armários em chapa, 1 estante em madeira, 1 globo elétrico e móvel para Pc com rodas

490,00 €              

49
Sala B3 composta: 11 mesas, 20 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadro de
afixar em cortiça

283,00 €              

50
Sala B4 composta: 22 mesas, 21 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 2 quadros de
afixar em cortiça, 2 armários em chapa, móvel para Pc com rodas e 1 estante em madeira

546,00 €              
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Cozinha e Cantina composta por: 5 estantes em metal, 27 mesas, 160 bancos, 1 cadeira de professor, 3 carrinhos de
transporte de tabuleiros, 2 máquinas de água da marca HOKEN, 1 microondas da marca CROWN, 1 tabuleiro em Inox, 1
armário demadeira, cerca de 450 tabuleiros castanhos, 1 caixote do lixo com rodas em inox, 2 bidões azuis com óleo, 4
estantes em inox, 1 batedeira profisional da marca KENWOOD, 2 máquinas de partir batatas aos palitos, 1 móvel em inox
com portas de correr, 1 máquina de lavar loiça da marca WOLK CLEAN 100, 1 chaminé de exaustão em inox, 2 bancas em
inox, 2 torneiras extensiveis, 3 móveis em inox, 1 forno elétrico da marca ZANUSSI, 1 móvel em inox com 2 portas, 1 balcão
em inox com portas de correr e gavetas, 3 móveis em inox com torniera flexivel, 1 máquina de descascar batatas da marca
SAMMIC, 1 lava mãos em inox

Cozinha e Cantina composta por (continuação): 1 frigorifico da marca GASTAOKIT, 1 estante em inox, 1 balança da marca
LACOR, 1 móvel em inox com 2 portas, 1 móvel em inox com 1 porta, 1 fritadeira dupla da marca VERTU´S, 1 panela de
fazer sopa indústrial da marca GIGA, 3 fogões a gás da marca ZANUSSI com 4 bocas, 1 Hot, 1 balcão frigorifico, 1 balcão
frigorifico com banho maria, 3 móveis em inox, 1 móvel para o pão, 1 móvel para colocar talheres, 3 porta talhares, 1
bastidor com Pc, 1 porta em inox com vidro redondo, cerca de 25 panelas e tachos, 4 assadeiras em inox, 1 caixote de lixo,
1 cerrinho de limpeza, cerca de 250 tijelas de sopa em inox, 1 pass‐vite, cerca de 300 pratos em inox, cerca 300 copos em
plástico, cerca de 60 pratos de louça e cerca de 200 pratos de plástico.

52

Bar: 1 Balcão frigorifico, 1 balcão com 4 portas em inox e pia, 1 Maquina de lavar loiça, 1 máquina de cafá FIAMMA de 2
bicos, 1 moínho de café, 1 fiambreira, 1 torradeira de com 2 prensas, 1 balde em inox, 1 caixote do lixo em inox, 1 cilindro,
1 balcão com portas de correr em inox, 1 móvel para o pão em inox, 1 balcão frigorifico com tampo em pedra, 1 Pc da
marca TSUNAMI com monitor LG, 1 impressora EPSON TAGET, 2 mesas altas em inox, 2 portas de corina automáticas, 1 Hot

2 885,00 €           

53 Corredor dos laboratórios: 5 Cacifos de 9 portas, 3 cacifos 6 portas, 25 cadeiras de auditório 550,00 €            
54 Laboratório de Biologia  a)
55 Laboratório de Qumica a)
56 Laboratório de Física a)

10 975,00 €         51
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57

Sala de desenho: 32 mesas, 29 bancos, 6 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 secretária, 1 Pc com monitor CRT SAMTRON, 1
rádio SONY, 1 quadro branco de parede, 1 quadro de afixar em cortiça, 5 armários em chapa, 1 projector HITACHI, 5 bancas
de trabalho, 4 tornos manuais, 1 armário em chapa com tampo em pedra, 11 cavaletes de pintura, 1 máquina de furar e
várias ferrementas de trabalho

1 431,00 €           

58
Laboratórios antigos Sul: 1 quadro branco de parede, 1 quadro de afixar em cortiça, 1 projector EPSON ‐ EBX 11H, 22
mesas, 35 cadeiras, 1 secretária, 1 móvel para Pc, 1 bancada, 3 móveis de 2 portas, 2 móveis de 1 porta, 1 balança da marca
KERN, 2 microscópios, 1 fonte de alimentação, 1 caixote de lixo

765,00 €              

59
Laboratórios antigos Sul:  1 quadro branco de parede, 32 mesas, 32 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 secretária, 2 móveis 
de 2 portas, 1 móvel de 1 porta, 2 móveis com gavetas, 1 móvel de madeira com 2 portas e 2 portas de vidros, 1 armário 
em chapa, 1 balcão com 2 pias, 1  balcão

800,00 €              

60

Sala EV composta: 21 mesas, 19 cadeiras, 1 cadeira de professor, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadros de
afixar em cortiça, 1 armário em chapa com 6 portas, 1 armário em chapa com 2 portas, 1 banca de trabalho com 2 tornos
manuais, 1 estante em "Dexion", 1 estante em "dexion" com 3 módulos, 1 esmeril HANINY, 1 máquina de cortar em discos
BLACK & DECKER, 1 máquina de furar em coluna FOX F‐11‐951, 1 máquina tico‐tico EINHELL P1096, 1 máquina de furar
NUTOOL, 1 máquina tico‐tico BLACK & DECKER e 1 Pc TSUNAMI

820,00 €              

61
Sala composta: 23 mesas, 22 cadeiras, 1 quadro de parede branco, 1 secretária, 1 quadros de afixar em cortiça, 2 armários
em chapa com 6 portas, 1 estante em "Dexion" com 3 módulos, 1 estante em "Dexion" com 1 módulo.

526,00 €              

62

Sala de manutenção composta: 2 secretárias, 1 Pc da marca GODNET com monitor PHILIPS, teclado e rato, 1 Pc da marca
TSUNAMI com monitor ASUS, teclado e rato, 2 módulos de gavetas, 2 olunas de som NGS, 2 estantes, 1 móvel em chapa, 1
caixa de ferramentas, 1 máquina de furar sem fio HITACHI, 1 maquina de furar sem marca visível, 16 cadeiras de criança em
mau estado, 1 UPS da marca APC, 1 escada de alumínio com 48 degraus, 4 colunas 2 EK

400,00 €              

63
Auditório B composto: 2 mesas, 3 cadeiras, 2 quadros de parede branco, 1 Pc da marca TSUNAMI, monitor LG, teclado e
rato, 1 monitor LG, teclado e rato, 2 projectores de EPSON EB ‐X20

300,00 €              

64 Sala do teatro composta: 2 armários em chapa com 2 portas, 2 móveis em madeira 50,00 €              
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65

Sala de 1º socorros composta: 1 mesa, 3 cadeiras, 1 cadeira rotativa, 1 secretária, 1 microondas da marca CROWN, 1
armário em madeira, 1 armário com porta de persiana, 2 marquesas, 2 impressoras HP em mau estado, 2 pares de
canadianas, 1 frigorifico da marca CONFORTEC, 1 máquina fotográfica da marca RICOH RDC 4200, 1 PC sem marca visível, 1
ventoínha, 17 máquinas de calcular, 4 toner´s pretos com referencia TN 321, 3 toner´s azuis com referencia TN 321, 3
toner´s magenta com referencia TN 321, 3 toner´s amarelos com referencia TN 321

440,00 €              

66

Auditório composto: 1 balcão em "L" em madeira, 1 móvel, expositor com vitrine em vidro, 2 caixotes de lixo em metal, 2
porta guarda chuva, 1 armário em chapa, 1 estante em ferro, 1 porta bandeiras, 1 mesa de madeira antiga, 2 mesas de
madeira, 5 cadeiras, 1 de madeira com tampa rebatível, Sala de som composta por 2 secretárias, 1 armário em chapa, 2
cadeiras rotativas, 5 colunas de som, 1 sistema de som e imagem, 1 Pc TSUNAMI.

1 780,00 €           

67
Salas atrás do auditório composto: 2 secretárias, 5 móveis para Pc, 1 móvel em chapa, 1 escada tripla em alumínio com 51
degraus, 3 ficheiros com 4  gavetas, cerca de 400 cadeiras, cerca de 250 mesas, 7 bancos pretos, 3 armários em chapa

2 030,00 €           

68

Edificio do 1º ciclo: 3 radiadores elétricos da marca ECOTERMI, 70 cadeiras, 20 mesas, 10 bancos, 14 secretárias, 5 móveis
em chapa, 2 estante em madeira, 8 quadros brancos de parede, 30 quadros de afixar de cortiça, 1 porta tabuleiros em inox,
1 estante para TV com rodos, 1 Tv GRUNDIG, 1 DVD player e leitor de VHS, 3 máquinas de água, 1 projector da marca
EPSON, 8 contentores de reciclagem, 1 forno para barro da marca SALFER, 1 estante em ferro, 1 bastidor

2 580,00 €           

69

Sala dos professores Pavilhão Gimnodesportivo: 1 mesa alta, 9 cadeiras altas, 1 cadeira estufada de cor verde, 3 mesas, 1
mesa de centro, 1 sofá, 1 frigorifico combinado da marca HAIER, 1armário em vidro, 1 cacifo de 9 portas, 1 cacifo de 3
portas, 1 armário em chapa, 1 estente em ferro para bolas, 1 máquina de costura portátil da marca SINGER 1247, Material
de montanhismo e esclada, 1 estante em "Dexion", cerca de 25 raquetes de badminton, 2 raquetes de tenis, 1 compressor
de 25 litros da marca AVAC, cerca de 15 rcos de plástico, cerca de 70 bolas de vários desportos, cerca de 12 barreiras em
alumínio, 1 quadro de afixar em cortiça, 1 portátil da marca ACER avariado, 1 móvel para farmácia em chapa

700,00 €              
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70

Sala de restauração no Pavilhão Gimnodesportivo: 2 mesas redondas em madeira, 2 mesas quadradas em madeira, 16
cadeiras, 1 mesa, 1 sofá, 7 cadeiras, mesa de centro, 1 armário, 1 armário em madeira castanho, 3 bancos, 1 carrinho em
madeira, 1 máquina de café em mau estado, 1 torradeira/prensa FIAMMA, 2 cacifos com 9 portas, 2 cacifos com 6 portas, 1
balcão frigorifico com 2 portas em INOX, 1 balcão com portas de correr e gavetas em inxox, 1 balcão com pia em inox, 1
móvel em inox com 2 portas e estantes, 1 forno elétrico SIEMENS, 1 placa elétrica SIEMENS, 1 Hot, 1 caixote de lixo com
divisórias

1 700,00 €           

71

Sala da contabilidade composta: 7 secretárias, 2 armários altos em chapa com portas de persiana, 1 armário baixo em
chapa com portas de persiana, 2 armários em chapa com portas de correr em vidro, 1 cofre monobloco da marca PINHOS,
4 armários em chapa com 2 portas, 2 armários em chapa sem portas, 2 armários em chapa baixos, 1 mesa de centro com
tempa em vidro, 1 ventoínha elétrica, 4 cadeiras rotativas em tecido, 2 cadeiras em tecido, 1 aquecedor elétrico, 1
bengaleiro

1 040,00 €           

72

Sala dos serviços informáticos composta: 2 cadeiras, 1 estante em ferro, 1 estante em madeira, 1 módulo de gavetas, 7 Pc
em mau estado, 1 Pc Tsunami, 1 ventoínha, 1 projector SANYO, 1 aquecedor a óleo, 1 servidor da marca QNAP, modelo TES‐
1885U, 1 UPA da marca PHASAC, 4 monitores ASUS, 1 monitor LG, 3 impressoras de talões EPSON, 1 projector EPSON EB‐
SX7, 1 Scaner HP SCANJECT 62710

1 800,00 €           

73
Gabinetes pedagógico: 5 mesas, 2 cadeiras rotativas, 9 cadeiras, 1 armário baixo com portas de persiana, 1 destruidora de
papel FELLOWER P‐S70‐2, Pc TSUNAMI, 2 monitores aSUS e 2 colunas 

220,00 €              

74
Secretaria composta por: 1 móvel em madeira com portas de correr, 1 cofre monobloco da marca PINHOS, 6 secretárias, 3
cadeiras rotativas, 2 cadeiras em tecido, 1 Pc TSUNAMI, monitor ASUS, 1 Pc TSUNAMI, monitor HP, 1 Pc TSUNAMI, monitor
SAMSUNG, 1 Pc GOLNET, 3 módulos de gavetas, 1 ficheiro com 4 gavetas

450,00 €              

75

Secretaria 2 composta por: 4 móveis altos em chapa com portas de persiana, 4 móveis baixo em chapa com portas de
persiana, 1 secretária em "L", 1 secretária, 1 módulo de gavetas, 1 bengaleiro de madeira, 2 cadeiras rotativas, 2 cadeiras
em tecido, 1 máquina de escrever OLIVETTI, 1 Pc TSUNAMI com monitor SAMSUNG e colunas TRUST, 1 portas guarda
chuvas

750,00 €              

76
Hall de entrada composto por: 1 armário expositor em vidro e madeira, 1 conjunto de 3 cadeiras de cor verde, 1 conjunto
de 2 cadeiras de cor verde, 1 quadro de afixar, 1 vaso, 1 porta guarda chuvas

300,00 €              

77 Corredor dos gabinetes: cerca de 345 diários da República, 2 móveis estante em madeira 700,00 €            

78
gabinete junto a secretaria: 2 móveis altos com portas de persiana, 2 secretárias, 2 cadeiras, 1 módulos de gavetas, 1
cadeira rotativa, 1 Pc TSUNAMI, monitor LG, colunas NHS, 1 estante em madeira

400,00 €              
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79
gabinete: 2 secretárias, 1 secretária em "L", 2 móveis em portas de persiana, 3 móveis altos em persiana, 3 cadeiras
rotativas, 15 cadeiras, 1 Pc TSUNAMI com monitor ASUS, 1 Pc TSUNAMI com monitor LG, 3 módulos de gavetas, 2 mesas de
reunião 1 sofá cama

1 040,00 €           

80
Sala de reuniões gabinte de Dra. Catarina: 1 mesa de reuniões, 6 cadeiras em tecido, 2 cadeiras rotativas, 1 secretária em
"L", 1 móvel baixo com porta de persiana, 2 módulos de gavetas, 1 Pc TSUNAMI, 1 máquina de escrever da marca
INTERNACIONAL

380,00 €              

81
Armazém debaixo das escadas do auditório: 1 compressor AVAC 24 litros, 1 torno manual, 1 armário em ferro e várias
ferramentas

50,00 €                

82
Sala de informártica exterior: 29 cadeiras azuis e cinza, 19 secretárias cinza, 2 armários em chapa com rodas, 2 quadros, 1
tela

975,00 €              

83

Sala do servidor exterior: cerca de 25 monitores CRT, 3 monitores TFT da marca ASUS, 4 monitores SAMSUNG, 2
monitores PHILIPS, cerca de 40 Pc avariados, 1 máquina registadores EM ‐5100, 1 impressora de etiquetas/talões EVOLIX
PEBBLE 3, 5 UPS da marca PHASAC, 1 UPS da marca ONLINE, 1 bastidor de rede com servidor, monitor CRT PHILIPS, com
discos de 600 gigas e 2 S e SD de 340 gigas, 1 armário em chapa, 16 mesas, 4 secretárias, 1 quadro com suporte com rodas,
cerca de 30 cadeiras, 1 tela de parede

1 200,00 €           

84

Biblioteca composta por: 1 mesa redonda com 4 cadeiras de madeira, 6 mesas retangulares de madeira, 12 cadeiras de
madeira e tecido verde, 2 cadeiras de madeira e tecido vermelho, 2 sofás de madeira e tecido vermelho, 1 mesa oval, 3
mesas retangulares pequenas, 1 armário com 8 gavetas, 1 armário com portas em vidro, 1 estante em "L" com 10 módulos,
4 mesas hexagonais, 18 bancos/puff em pela, 1 secretária oval com cadeiras rotativas me tecido, 1 banco em "L" de
madeira, 1 armário com 2 portas e 2 estantes, 2 caixas em madeira para livros, 1 Tv SONY, 2 videos VHS SONY, 1 mesa de
madeira, 1 banco de madeira, 2 mesas em madeira, cerca de 20 filmes VHS, cerca de 100 DVD`s, cerca de 200 CD´s, 2
impressoras em mau estado, 1 estante de 4 módulos, 1 estante de 9 módulos, 1 estante de 7 módulos, 10 estantes de 1
módulos, 1 fotocopiadora REX ROTARY AFICIO MP600, 1 secretária em "L" em madeira, 2 rmários com 2 portas em
madeira, 1 Pc TSUNAMI, monitor LG teclado e rato e 2 colunas TRUST, 1 rádio gravador GRUNDIG, 3 cadeira de madeira, 1
cadeira rotativa em tecido, 1 quadro com o retrato de Delfim Ferreira e diversos livros escolares, especifios, literatura,
poesia, etc... 

7 000,00 €           
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85

Papelaria/Tesouraria composta por: 1 estante de 4 módulos em chapa, 1 escada em alumínio, 1 gaveta de dinheiro, 1
guilhotina da marca DALHE 565, 1 1 guilhotina da marca PROF OFFICE , 1 máquina de encardenar livros marca FELLOWS
metal 100, 1 máquina de emplastificar da marcaPROLAMIC 330 plus, 1 máquina de encardenar da marca MOSEL super
combi, 46 caixas de resmas de papel NAVIGATOR, 1 dedector de dinheiro eletrónico, 9 máquinas de calcular CASIO FX 9860
GII, 2 estantes de metal, 1 estante baixa em metal, 1 cadeira rotativa em tecido, 2 Pc sem marca visível, 2 monitores ASUS
com teclado e rato, 2 impressoras de talões EPSON, 1 secretária em chapa, 1 mostruário de cartolinas, 1 estante em
madeira, 1 aquecedor a óleo DELONGUI, stock de material escolar e papelaria

1 880,00 €           

86

Pavilhão Gimnodesportivo: 3 tabelas de Basquetebol fixas a parede, 3 tabelas de Basquetebol com rodas, 4 balizas de
futsal/andebol, 5 mesas, 8 cadeiras, 4 bancos corridos, 10 espaldares de ginástica, 4 cavaletes de ginástica, 1 trampolim, 2
colchões, 3 parades de escalada com 5 cordas, 2 andaimes com rodas, 2 mesas de tenis de mesa ARTENGO 8221, 6 balizas
de plástico, 1 quadro branco de parede, 2 colunas CELESTION CR Series, 1 amplificador QSC Mx 1500A, 1 quadro , 25
colchões pequenos, 1 aspirador indústrial CFM ‐127, 1 máquina de lavar chão NUMATIC, 1 máquina de polir chão
POLIMOTCOSPE GIOIA, 2 armários em chapa, 1 estante em "dexion" com 3 módulos, 3 estante em "dexion" com 2
módulos, 1 secretária

5 500,00 €           

87 Sala das caldeiras do Pavilhão Gimnodesportivo: 2 caldeiras á gasóleo rOCA LIDIA 40 GT, 1 depósito de água 650,00 €            

88
Verba de informática: 30 projectores EPSON, 1 projector LG, 1 projector SANYO, 1 Tv LG FLATRON, 37 Pc sem marca visível,
3 Pc gOLDNET, 33 Pc TSUNAMI, 12 monitores LG, 21 monitores HP, 29 monitores FUJITSU, 4 monitores SAMSUNG, 1
monitor BENQ e vários teclados, ratos e colunas

5 850,00 €           

89

Armazém debaixo do bloco B: 12 estantes em ferro, 1 porta paletes com capacidade de 2.000Kg, 1 fogão de 1 bico, 1 Pc
sem marca visível, 1 banca em inox, cerca de 160 pratos de sopa em loiça, cerca de 180 copos de vidro, cerca de 60 pratos
de sobremesa em loiça, cerca de 60 pratos de ladeiros, 1 monitor LG FATRON, 1 fiambreira, 1 panela de sopa elétrica, 14
rolas de massa, 3 arcas frigorificas, 1 orgão musical ANTONELLI, 1 secretária, 2 cadeiras, 1 máquina de lavar loiça
ELETROBAR, 1 frigorifico ZANUSSI, 2 ventoínhas, 1 fotocopiador RICOH ATICIO SP C420D, 1 TV GRUNDIG, 2 máquinas de
escrever antigas MESSA e vária sucata de informática 

1 370,00 €           
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A ‐ Bens Móveis

Verba Descrição da Verba Valor

Insolvência de "Delfinópolis – Ensino, Técnica, Educação, Lda."
Processo nº 1778/19.3T8VNF da Comarca de Braga ‐ Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão ‐ Juiz 4

90
Etar composta por: central de Bombagem com 3 bombas GRUNDFOS HYDRO 1000 CR16 300L, 1 deposito de água em fibra
de vidro com capacidade para 10.000 litros PALVIDRO, 1 Balão de pressão ALANOL, 2 filtros grandes, 1 Bomba sem marca
visível, 1 bomba ALANOL 

4 000,00 €           

91 Veículo pesado de passageiros da marca Renault, modelo Master (NDD1L6), com a matrícula 02‐JL‐78, de Junho de 2010 9 000,00 €           

92
Veículo ligeiro de passageiros da marca Ford, modelo Transit 190L Van (TSE‐3), com a matrícula 12‐96‐JI, de Dezembro de
1997

700,00 €              

93 Veículo ligeiro de passageiros da marca Renault, modelo JL, com a matrícula 24‐JT‐61, de Setembro de 2010 4 500,00 €         

94 Veículo ligeiro misto da marca Renault, modelo FL‐Trafic (FLFCA6), com a matrícula 50‐06‐XH, de Abril de 2004 6 000,00 €           

95
Veículo pesado de passageiros da marca Renault, modelo Master (NDDUL6), com a matrícula 71‐91‐XC, de Fevereiro de
2004

4 500,00 €           

96
3.500 acções do capital social da "Norgarante ‐ Sociedade de Garantia Mútua, S.A.", com valor nominal de Euros 1,00,
depositadas na conta bancária com o NIB 0033 0000 0000352923159 titulada pela sociedade insolvente no "Banco
Comercial Português, S.A."

3 500,00 €           

     117 460,00 € Total dos bens móveis inventariados
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