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Escritório:  Correspondência:  Telefone: 252 921 115 
Quinta do Agrelo Apartado 6042 Fax: 252 921 115 
Rua do Agrelo, 236 4774‐909 Pousada de Saramagos www.nunooliveiradasilva.pt
4770‐831 Castelões VNF geral@nunooliveiradasilva.pt nuno.r.silva@aj.caaj.pt

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 1 
Processo nº 1520/19.9T8VNF 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “Hotel Rural da Azenha, 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, 30 de abril de 2019 
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I – Identificação do Devedor 

 

 

“Hotel Rural da Azenha, S.A.”, sociedade anónima com sede na Rua Dr. Ruy 

Gonçalves Pereira, nº 75, freguesia de Bairro, concelho de Vila Nova de Famalicão, com o NIPC 

507 088 034, tendo por objecto social a gestão de empreendimentos hoteleiros e similares, 

próprios ou de terceiros; produção e comercialização de produtos agrícolas, designadamente 

viticultura, cultura de frutos em árvores e arbustos e outras culturas temporárias, em explorações 

próprias ou de terceiros. 

A sociedade, constituída em 2 de Novembro de 2005, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o número 507088034 e tem 

actualmente um capital social de Euros 50.000,00, correspondente a 10.000 acções nominativas 

de valor nominal de Euros 5,00 cada. 

A estrutura accionista da sociedade é a seguinte: 

Accionistas Valor da 
Participação 

João Martins Monteiro 15.000,00 

Maria Cândida Ribeiro de Araújo Monteiro 15.000,00 

Luís Manuel Rodrigues Monteiro 5.000,00 

Maria Rosa Oliveira Ferreira 5.000,00 

Célia Cristina Araújo Monteiro Brandão 10.000,00 

Total 50.000,00 

 

Relativamente ao quadriénio de 2010/2013, a sociedade teve a seguinte composição 

nos seus órgãos sociais: 
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1. Conselho de Administração: 

1.1.  João Martins Monteiro 

1.2. Maria Cândida Ribeiro de Araújo Monteiro, até 27 de Fevereiro de 2012 

2. Fiscal Único Efectivo: Ana Margarida Ferreira Dias Campos, desde 20 de Julho de 

2010 (anteriormente estava atribuído a Marisa Isabel Pinhel da Cunha (ROC), tendo 

em 20 de Julho de 2010 renunciado ao cargo) 

3. Fiscal Único Suplente: Renata Maria de Sá e Rocha Pinho Pereira Gomes (ROC) 

 

Forma de obrigar: administrador único, presidente do conselho de administração ou de 

dois administradores; 

Estrutura da administração: administrador único ou um conselho composto por dois a 

cinco membros; 

Estrutura de fiscalização: fiscal único e um suplente; 

Duração dos mandatos: 4 anos. 

 

Não foram designados novos Conselhos de Administração para os quadriénios 

seguintes – 2014/2017 e 2018/2021. 

 

Código da Certidão Permanente: 5635-4207-7844 

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, a que corresponde a sua sede social, não é 

sua propriedade. O imóvel em causa era ocupado a título de um contrato de arrendamento, que 

cessou, por acordo entre as partes, com efeitos em 31 de Janeiro de 2019. A renda mensal 

ascendia a Euros 1.000,00. 

A sociedade insolvente dedica-se à actividade comercial de alojamento, restauração e 

turismo, sendo proprietária de um estabelecimento hoteleiro, denominado de “Hotel Rural da 

Azenha”. Esta unidade hoteleira é constituída por um hotel (que se encontra em fase de 
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construção, sendo que as obras se encontram paradas há mais de cinco anos) e um restaurante 

e salão de eventos (estes dois último foram inaugurados em Outubro de 2011). 

O empreendimento turístico conta com o apoio e financiamento do “Instituto do Turismo 

de Portugal, I.P.”. 

 

 

 

“Trata-se de um hotel de requinte, que terá ao seu dispor cerca de 23 quartos incluindo 

suites presidenciais, piscina exterior e interior aquecida, ginásio, SPA, salão de estética e 

medicinas alternativas assim como um campo de jogos. Terá ainda um salão de eventos com a 

capacidade para cerca de 500 pessoas, que funcionará também como restaurante aberto todos 



6/13

Insolvência de “Hotel Rural da Azenha, S.A.” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 1520/19.9T8VNF da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1 

Página 4 de 6 

os dias ao público, onde se encontra o parque de estacionamento subterrâneo. O hotel possui 

também uma vasta área de zona verde ocupada grande parte pela vinha e várias árvores de 

fruto. Os clientes poderão usufruir de todo o espaço envolvente, incluindo participar nos próprios 

eventos tradicionais como as tão conhecidas vindimas, entre outros.”1 

 

Durante a construção do hotel foram detectadas algumas limitações ao projecto e a 

correcção dessas deficiências implicaram um sobrecusto que não puderam ser objecto de 

comparticipação pública. 

As dificuldades em a sociedade encontrar os parceiros financeiros necessários a 

financiar a conclusão do hotel, conduziram a que esta recorresse em Junho de 2012 a um 

processo especial de revitalização2. 

Apesar de aprovado pelos credores e homologado pelo Tribunal, o Plano de 

Recuperação foi objecto de recurso por parte dos credores públicos (Fazenda Nacional e 

Segurança Social), o que determinou que a sociedade insolvente tivesse de celebrar acordos 

com estes dois credores, de acordo com as regras da LGT e CPPT, para que a sentença de 

homologação transitasse em julgado (o que aconteceu em finais do ano de 2013). 

A celebração destes acordos veio debilitar ainda mais a já fraca situação financeira da 

sociedade insolvente, deixando-a sem capacidade para honrar todos os seus compromissos, 

nomeadamente os que resultam do plano de revitalização aprovado. 

Perante a falta de capitais próprios e a impossibilidade de obter capitais alheios, a 

sociedade apresentou-se à insolvência no final do ano de 20143, tendo sido aprovado e 

homologado um plano de recuperação da sociedade. Este plano previa a transmissão de todo o 

activo (unidade hoteleira) para uma sociedade a constituir, assumindo o passivo da sociedade 

insolvente (que sofreu algumas alterações descritas no referido plano e definida na assembleia 

de credores para apresentação do plano). 

A sociedade acabou por não lograr o cumprimento do plano de recuperação, uma vez 

que este acabou por ter condições de pagamento dos créditos (em especial, os de natureza 

comum) incompatíveis com a sua capacidade de gerar receitas. 
                                                        
1 De acordo com a notícia disponível em http://hotelruralazenha.blogs.sapo.pt/ 
2 O processo correu termos sob o nº 1978/12.7TJVNF do extinto 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial 

de Vila Nova de Famalicão, tendo o signatário exercido as funções de Administrador Judicial 
Provisório 
3 Processo nº 5900/14.8T8VNF que correu termos na Comarca de Braga –Instância Central de Vila 

Nova de Famalicão – 2ª Secção de Comércio – J2, tendo o signatário sido nomeado o Administrador 

da Insolvência 

http://hotelruralazenha.blogs.sapo.pt/
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A incapacidade da sociedade em obter novos financiamentos que permitissem concluir a 

construção do empreendimento turístico, acabou por ditar a paragem da sua actividade. 

 

A sociedade não tem a contabilidade devidamente organizada desde pelo menos finais 

do ano de 2014, pelo que não é possível analisar a actividade exercida pela insolvente nos 

últimos três anos. 

Actualmente, a sociedade insolvente não tem trabalhadores ao seu serviço e encontra-

se sem exercer qualquer tipo de actividade, sendo que o restaurante e salão de eventos está a 

ser explorado por uma outra sociedade especialmente relacionada, com a designação de 

“Tendências à Mesa – Actividades Hoteleiras, Unipessoal, Lda.”, NIPC 510 363 601. 

Esta sociedade tem a mesma sede e órgãos sociais que a insolvente, e tem como 

objecto social a venda para consumo, geralmente no próprio local, de alimentação, em 

estabelecimentos hoteleiros ou similares, bem como em restaurantes com local para dança, 

podendo ter ou não exibição de atracções (musical, canto ou bailado). 

 

Considerando o que atrás foi exposto, promoveu-se o encerramento antecipado do 

estabelecimento da sociedade insolvente, reportando-o ao dia 08 de Março de 2019, nos termos 

do artigo 157º do CIRE. 

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 Junho de 2015, tendo sido 

cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

No entanto, desde esse período que a contabilidade da sociedade não tem sido 

devidamente processada e não têm cumprido com as obrigações declarativas e fiscais, pelo que 

o signatário não pode emitir opinião sobre o seu estado. 

Acresce que, perante a falta de envio das declarações periódicas de IVA e do modelo 22 

(IRC), a Autoridade Tributária tem procedido à cobrança destes tributos oficiosamente – desde o 

3º trimestre de 2015 para efeitos de IVA, bem como a cobrança de IRC do ano de 2015 e 

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

A sociedade insolvente encontra-se sem exercer qualquer tipo de actividade, não tem 

trabalhadores ao seu serviço e continua a acumular passivo, especialmente junto da Autoridade 

Tributária. 

É minha opinião que a sociedade não tem capacidade para desenvolver o seu escopo 

social, quer pelo facto de não ter a unidade hoteleira totalmente construída, nomeadamente o 

hotel, quer pelo facto de não conseguir financiamento junto de entidades terceiras que permitam 

essa mesma conclusão. 

Perante tal, e conforme informação acima prestada, promoveu-se o encerramento 

antecipado do seu estabelecimento, reportado à data de 08 de Março de 2019. 

Assim, entendo que a assembleia de credores deverá deliberar no sentido da 

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

consequentemente deliberar a liquidação do seu activo. 

Castelões, 30 de Abril de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a 

massa insolvente: 

A – Bens propriedade da insolvente 

Verba Descrição da Verba Valor 

1 2 cadeirões em tecido de cor castanha 60,00 € 

2 1 móvel de 4 gavetas 10,00 € 

3 1 espelho de 1,5m x 2,00m 125,00 € 

4 1 candelabro de tecto 20,00 € 

5 1 móvel com 8 gavetas e 2 portas, com pés partidos 100,00 € 

6 2 sofás de 2 lugares em imitação de palha 40,00 € 

7 2 sofás de 1 lugar em imitação de palha 20,00 € 

8 1 mesa de centro em imitação de palha, com tampo em vidro 20,00 € 

9 1 móvel cor-de-rosa, com 2 portas e 4 gavetas 50,00 € 

10 1 móvel de cor azul, com 2 portas e 4 gavetas 50,00 € 

11 1 móvel de cor branca, com 2 portas e 4 gavetas 50,00 € 

12 2 vasos altos com plantas artificiais 100,00 € 

13 1 projector da marca EPSON EB-X10, com tela de projecção 100,00 € 

14 4 sofás de 1 lugar em imitação de palha 40,00 € 

15 1 sofá de 2 lugares em imitação de palha 20,00 € 

16 14 mesas de 1,4m x 1m 280,00 € 

17 4 mesas de 1m x 1m 60,00 € 

18 1 mesa de 0,7m x 1m 15,00 € 

19 10 mesas de 0,8m x 0,8m 150,00 € 

20 11 mesas de 0,8m x 1,2m 165,00 € 

21 17 mesas redondas de 1,8m de diâmetro 510,00 € 

22 cerca de 300 cadeiras 1.500,00 € 

23 1 vaso com planta artificial 20,00 € 

24 1 televisão da marca LG, de 42" 80,00 € 

25 1 televisão da marca LG, de 42" 80,00 € 

26 1 mesa de mistura de som da marca PROEL; 1 leitor de DVD da marca 

PIONEER; 2 colunas da marca SOLTON 
300,00 € 

27 2 sofás de 1 lugar 20,00 € 

28 1 sofá de 2 lugares 20,00 € 

29 1 mesa de centro em imitação de palha, com tampo em vidro 20,00 € 

30 1 sistema POS da marca HP, com monitor da marca SAMSUNG, gaveta, 

impressora de talões da marca EPSON, teclado e rato 
150,00 € 

31 1 roçadora rígida, 43cc 50,00 € 

32 cerca de 2.100 pratos 420,00 € 

33 cerca de 3.500 talheres 700,00 € 

34 cerca de 400 copos 200,00 € 



11/13

Insolvência de “Hotel Rural da Azenha, S.A.” 

Inventário (artigo 153º do C.I.R.E.) 

Processo nº 1520/19.9T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Vila Nova de 

Famalicão - Juiz 1 

2 | P á g i n a  

 

Verba Descrição da Verba Valor 

35 1 macbook APPLE de 13" 150,00 € 

36 1 macbook APPLE, rato e mala 150,00 € 

37 
Saldo da conta à ordem nº 2113.007095.530 titulada pela sociedade 

insolvente na “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” 
1,76 € 

38 

Logotipo nº 22411: Hotel Rural Azenha 

 

 
 

b) 

39 

Marca nacional nº 486980: D’Azenha 

 

 
 

b) 

Total dos bens inventariados propriedade da sociedade insolvente 5.846,76 €  

 

a) Os bens acima descritos nas verbas nº 1 a 36 encontram-se guardados na sede da 

sociedade insolvente, sita na Rua Dr. Ruy Gonçalves Pereira, nº 75, em Bairro; 

b) Desconhece-se o valor actual dos bens descritos nas verbas nº 38 e 39. 

B – Edificações propriedade da insolvente construídas em 

imóveis propriedade de terceiros 

Verba nº 40: Unidade hoteleira, constituída por hotel (com aproximadamente 35% da 

construção concluída), restaurante e salão de eventos, construída sobre os seguintes dois 

imóveis propriedade de terceiros: 

a) imóvel rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 

Famalicão sob o nº 892/20100111 da freguesia de Bairro e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 720º; 
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b) imóvel urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 

Famalicão sob o nº 103 da freguesia de Bairro e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 706º. 

Castelões, 30 de Abril de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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