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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 3 
Processo nº 3521/19.8T8VNG  

Insolvência de “J. V. Silva - Comércio & Serviços 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, Anexo A e Anexo B). 

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, 26 de junho de 2019 
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I – Identificação do Devedor 

“J. V. Silva - Comércio & Serviços Lda.” (anteriormente com as 

denominações de “José Valdemar da Silva, S.A.” e “José Valdemar da Silva, Lda.”), 

sociedade comercial por quotas, com sede na Rua Dr. Justino Cruz, nº 145, 2º Andar, 

freguesia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga, com o NIPC 500 738 297, 

tendo por objecto social confecções, pronto-a-vestir de homem, senhora e criança e 

exploração de garagens de recolha de automóveis e estação de serviço. 

A sociedade, constituída em 29 de Março de 1978, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o número 500738297 (corresponde à 

anterior matrícula nº 1392/19780329 nessa mesma conservatória) e tem actualmente a 

seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 
Demar Invest – SGPS, S.A. 420.000,00 € 
Sazonal – Imobiliária, Lda. 60.000,00 € 
Teresa de Jesus Peixoto da Silva 20.000,00 € 

Total 500.000,00 € 

Desde 31 de Março de 2012, a gerência da sociedade esteve atribuída a: 

a) Paulo Manuel Peixoto da Silva: até 28 de Setembro de 2012, por renúncia; 

b) José Valdemar da Silva: até 03 de Março de 2018, por óbito. 

Actualmente, a gerência está atribuída a José Valdemar Peixoto da Silva desde 

11 de Abril de 2018. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente. 
 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 3621-4322-7159 

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.) 

Actualmente, o estabelecimento da sociedade insolvente localiza-se na sua sede 

social e corresponde a um escritório, sendo que o imóvel não é sua propriedade. 
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Durante os seus 40 anos de existência, a sociedade explorou várias lojas de venda 

de roupa pronto-a-vestir de homem, senhora e criança, denominadas de “Galerias 

Valdemar”, chegando a ter mais de 40 trabalhadores ao seu serviço. 

 

 
 

Até Junho de 2018, a sociedade foi detentora da marca “Valdemar”, registada 

sob o nº 359945, e do logotipo “Valdemar”, registado sob o nº 4044. 

 
Face à crise nacional e internacional, que afectou principalmente o sector têxtil, 

e perante a redução da procura de produtos com a qualidade oferecida pela sociedade, 

a actividade da sociedade foi fortemente afectada, a partir do ano de 2007. 

Desde então, para tentar cumprir com todas as obrigações junto de terceiros 

(entidades públicas, entidades bancárias e fornecedores), a sociedade vendeu parte dos 

seus bens imóveis, móveis e participações sociais. 
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Para se adaptar ao seu volume de negócios e diminuir os seus custos de 

funcionamento, não teve outra opção que reduzir o número do seu pessoal e encerrar 

alguns dos seus estabelecimentos comerciais. 

Observemos a informação contabilística disponível relativa à actividade exercida 

pela sociedade nos últimos três anos (exercícios de 2016 a 2018): 

Rubricas 2016 2017 Variação 2017/2016 2018 Variação 2018/2017 Variação 2018/2016 
Vendas e serviços prestados 532 699,63 € 571 790,61 € 39 090,98 € 7,34% 726 647,84 € 154 857,23 € 27,08% 193 948,21 € 36,41% 
CMVeMC 273 449,43 € 421 255,66 € 147 806,23 € 54,05% 436 744,48 € 15 488,82 € 3,68% 163 295,05 € 59,72% 
Fornecimentos e serviços externos 36 437,19 € 37 936,62 € 1 499,43 € 4,12% 29 292,39 € -8 644,23 € -22,79% -7 144,80 € -19,61% 
Gastos com pessoal 99 156,95 € 91 838,28 € -7 318,67 € -7,38% 77 251,39 € -14 586,89 € -15,88% -21 905,56 € -22,09% 
Outros rendimentos e ganhos 31 066,04 € 18 395,45 € -12 670,59 € -40,79% 316 531,42 € 298 135,97 € 1620,70% 285 465,38 € 918,90% 
Outros gastos e perdas 5 295,19 € 5 003,44 € -291,75 € -5,51% 2 100,47 € -2 902,97 € -58,02% -3 194,72 € -60,33% 
Resultado Operacional 127 565,51 € 12 591,06 € -114 974,45 € -90,13% 
Resultado antes de impostos -21 258,51 € 450,27 € 21 708,78 € -102,12% 
Resultado Líquido do Período -21 982,71 € 362,72 € 22 345,43 € -101,65% 
Activo 2 714 702,56 € 2 650 847,24 € -63 855,32 € -2,35% 
     Activos fixos tangíveis 81 374,68 € 70 814,68 € -10 560,00 € -12,98% 
     Propriedades de investimento 314 260,27 € 303 259,27 € -11 001,00 € -3,50% 
     Inventários 1 913 957,82 € 1 884 400,90 € -29 556,92 € -1,54% 
     Clientes 27 863,08 € 16 401,47 € -11 461,61 € -41,14% 
    Estado e outros Entes Públicos 4 125,80 € 4 762,45 € 636,65 € 15,43% 
     Diferimentos 358 698,46 € 358 948,46 € 250,00 € 0,07% 
     Caixa e depósitos bancários 14 422,45 € 12 260,01 € -2 162,44 € -14,99% 
Passivo 3 023 429,58 € 2 959 211,54 € -64 218,04 € -2,12% 
    Financiamentos obtidos 1 508 922,06 € 1 697 204,70 € 188 282,64 € 12,48% 
    Outras contas a pagar 1 021 071,92 € 356 899,68 € -664 172,24 € -65,05% 
    Fornecedores 444 164,08 € 397 400,22 € -46 763,86 € -10,53% 
    Estado e outros Entes Públicos 31 265,72 € 500 477,27 € 469 211,55 € 1500,72% 
    Outras contas a pagar 16 605,80 € 3 497,17 € -13 108,63 € -78,94% 
     Diferimentos 1 400,00 € 3 732,50 € 2 332,50 € 166,61% 
Capital Próprio -308 727,02 € -308 364,30 € 362,72 € -0,12% 
    Outros instrumentos de cap prop 500 000,00 € 500 000,00 € 0,00 €   
    Reservas 16 578,31 € 16 578,31 € 0,00 €   
    Resultados transitados -1 751 361,75 € -1 773 344,46 € -21 982,71 € 1,26% 
    Excedentes de revalorização 17 891,12 € 17 891,12 € 0,00 €   
    Outras variações de cap prop 430 148,01 € 430 148,01 € 0,00 €   
Trabalhadores 7 7 0   

O valor que consta na rúbrica “Custo das Mercadorias Vendas e Matérias-Consumidas” do ano de 2018 diz respeito às compras efectuadas nesse ano. 
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Como se pode verificar pelo quadro acima, a sociedade exerceu uma actividade 

bastante deficitária no ano de 2016, apresentado um prejuízo superior a Euros 

21.000,00, o que demonstra que as receitas obtidas não foram suficientes para suportar 

os seus custos de funcionamento. 

Pode-se ainda concluir que a sociedade encontra-se em falência técnica desde 

pelo menos o ano de 2016, uma vez que apresenta um capital próprio negativo de Euros 

308.000,00. 

Apesar de apenas se analisar a actividade exercida nos últimos três anos, a 

sociedade encontra-se com dificuldades económicas e financeiras há já vários anos – 

note-se que em 2016 a sociedade apresentava resultados transitados superiores a 

Euros 1.750.000,00 negativos! 

Aliás, desde pelo menos o ano de 2013 que se encontra com grandes 

dificuldades, uma vez que recorreu a dois processos especiais de revitalização, tendo 

posteriormente sido declarada insolvente em dois outros processos. Para sintetizar e 

identificar todos estes processos e respectivas datas, veja-se o quadro seguinte: 

Processo Datas Anúncio 
P.E.R. nº 
2622/13.0TBBRG1 

Abril de 2013 Nomeação de Administrador Judicial Provisório 
Maio de 2013 Encerramento do processo - Requerida a insolvência pelo A.J.P. 

Insolvência nº 
3052/13.0TBBRG2 

Maio de 2013 Sentença Declaração Insolvência 
Fevereiro de 2014 Aprovação do plano de recuperação 

Abril de 2014 Encerramento do processo após trânsito em julgado da sentença 
de homologação do plano 

P.E.R. nº 
4492/16.8T8VNF3 

Julho de 2015 Nomeação de Administrador Judicial Provisório 
Dezembro de 2016 Homologação do plano de revitalização 

Insolvência nº 
6473/17.5T8VNF4 

Novembro de 2017 Sentença Declaração Insolvência 
Maio de 2018 Aprovação do plano de recuperação 

Outubro de 2018 Encerramento do processo após trânsito em julgado da sentença 
de homologação do plano 

 

                                                        
1 Este processo correu termos no extinto Tribunal Judicial de Braga – 1º Juízo Cível de Braga 
2 Este processo correu termos no extinto Tribunal Judicial de Braga – 1º Juízo Cível de Braga 
3 Este processo correu termos na Comarca de Braga – Instância Central de Vila Nova de Famalicão - 
2ª Secção de Comércio - J2 
4 Este processo correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Vila 
Nova de Famalicão - Juiz 2 
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A sociedade esteve em actividade com uma loja aberta ao público até Novembro 

de 2018, sita no rés-do-chão da Rua dos Capelistas, nº 14, em Braga. O imóvel em causa 

foi entregue ao “Banco Comercial Português, S.A.” através de uma dação em pagamento 

prevista no plano de insolvência aprovado e homologado no âmbito do processo nº 

6473/17.5T8VNF. 

Desde Dezembro de 2018, a sociedade não tem qualquer estabelecimento 

aberto ao público e os seus colaboradores estavam ao serviço da sociedade “Sporval – 

Representações, Lda.”, NIPC 500 742 812, entidade especialmente relacionada com a 

devedora. 

Esta cedência de pessoal gerava receitas suficientes para cumprir com as suas 

obrigações actuais, nomeadamente para pagamento das contribuições, salários e 

tributos fiscais. No entanto, não foi suficiente para cumprir com os pagamentos 

estipulados no plano de insolvência aprovado. 

Para o 1º semestre do ano de 2019, a sociedade obteve os seguintes resultados: 

a) Volume de negócios: Euros 85.402,50 

b) Gastos com pessoal: Euros 26.265,88 

c) Fornecimentos e serviços externos: Euros 7.508,71 

 

A tudo isto alia-se o facto de a Autoridade Tributária ter realizado, em Janeiro de 

2018, uma inspecção ao stock da sociedade e a ter tributado em mais de Euros 

24.000,00, uma vez que os inventários não se encontravam correctos (foi considerado 

pela A.T. que as mercadorias que já lá não existiam foram vendidas). 

Assim, sem grandes perspectivas de melhoria da sua actividade neste sector e 

sem capacidade financeira para se reestruturar, a sociedade decidiu apresentar-se à 

insolvência em Abril de 2019. 

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

do estabelecimento da sociedade insolvente, reportado ao dia 31 de Maio de 2019, nos 

termos do artigo 157º do CIRE, tendo-se feito cessar os contratos de trabalho dos dois 

colaboradores que à data mantinham vínculo contratual. 
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Foi possível identificar três sociedades especialmente relacionadas com a 

sociedade insolvente, nomeadamente: 

1. Sporval – Representações, Lda. 

a. NIPC: 500 742 812 

b. Sede: Rua dos Capelistas, nº 30 – 1º, em Braga 

c. Objecto social: representações, comércio a retalho de vestuário, calçado 

e lingerie 

d. Capital social: Euros 100.000,00 

e. Sócios: Demar Invest – SGPS, S.A. (duas quotas de Euros 50.000,00 e 

Euros 30.000,00) e Coração Maria de Jesus, Lda. (quota de Euros 

20.000,00) 

f. Gerência: José Valdemar da Silva5 até 27/02/2018; Manuel Araújo Gomes 

desde 27/02/2018 

2. Demar Invest – SGPS, S.A. 

a. NIPC: 507 123 174 

b. Data constituição: 29 de Abril de 2005 

c. Sede: Rua Dr. Justino Cruz, nº 145 – 1º, em Braga 

d. Objecto social: gestão de participações sociais noutras sociedades como 

forma indirecta de exercício de actividade económica 

e. Capital social: Euros 50.000,00, constituído por 50.000 acções 

nominativas, com valor nominal de Euros 1,00 

f. Administrador Único para o triénio 2017/2019: José Valdemar da Silva 

até 23/02/2018; Tito Manuel Fernandes Lopes6 desde 23/02/2018 

g. Actual sócio da insolvente. 

3. Sazonal – Imobiliária, Lda. 

a. NIPC: 504 753 304 

b. Sede: Rua dos Capelistas, nº 30 – 1º, em Braga 

                                                        
5 Gerente da sociedade insolvente até 03/03/2018 
6 Trabalhador da sociedade insolvente até 31/05/2019 
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c. Objecto social: construção, compra e venda de bens imóveis 

d. Capital social: Euros 99.000,00 

e. Sócios: Valdemar Miguel Carvalho Silva, Ana Marta Carvalho Silva e José 

Valdemar Carvalho Silva (cada um com uma quota de Euros 33.000,00) 

f. Gerência: José Valdemar Peixoto da Silva7 desde 01/03/2016 

g. Actual sócio da insolvente. 

 

Importa ainda referir que, em 08 de Junho de 2018, a sociedade transmitiu a 

marca e o logotipo “Valdemar”, a título gratuito, para a sociedade “Sporval”, conforme 

contratos de transmissão que junto no Anexo A. É intenção do signatário proceder à 

resolução em benefício da massa insolvente destes negócios de transmissão. 

A sociedade procedeu ainda à venda, em 08 de Novembro de 2018, de vários 

bens móveis que integravam as suas lojas, pelo preço de Euros 9.520,00 (valor sem IVA), 

a favor da sociedade “Sporval”, conforme cópia da factura de venda dos bens, recibo e 

comprovativo de depósito do preço que junto no Anexo B. Esta venda não merece 

reparo, pois, por um lado, trata-se de bens com alguma antiguidade e o preço de venda 

não merece reparo. 

Por deslocação à sede da insolvente, verifica-se que as “Galerias Valdemar” 

continuam abertas ao público, sendo exploradas pela já referida “Sporval”. 

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 2019, tendo 

sido cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

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

imagem verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 

                                                        
7 Gerente da sociedade insolvente desde 11/04/2018 
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Ora, de acordo com o balancete disponibilizado de Junho de 2019, verifica-se a 

existência de um saldo devedor na conta “Mercadorias” que ascende a Euros 

1.884.400,90 que é incompatível com a realidade patrimonial da sociedade. 

No dia em que se procedeu ao encerramento do estabelecimento da sociedade 

insolvente – 31 de Maio de 2019 – não foi encontrada a quantidade necessária de bens 

que justificasse o valor acima referido, conforme se pode constatar pelo inventário 

anexo a este relatório. 

Pela análise das demonstrações financeiras da sociedade insolvente esta 

situação de sobrevalorização do inventário é um problema (muito) antigo, pois 

analisando o valor dos inventários nos últimos anos, encontramos também valores 

completamente desajustados: 

Rubricas 2015 2016 2017 2018 
Inventários 1 801 176,64 € 1 913 957,82 € 1 884 400,90 € 1 884 400,90 € 

 

A correcção desta situação, cuja materialidade é relevante para a correcta 

compreensão da situação patrimonial da sociedade insolvente, levaria a que o seu activo 

fosse substancialmente reduzido e, consequentemente, o seu capital próprio seria 

negativo em mais de 1,5 milhões de Euros. 

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

Por vontade da gerência da sociedade e do Administrador da Insolvência, 

promoveu-se o encerramento antecipado do seu estabelecimento, reportado à data de 

31 de Maio de 2019, tendo-se feito cessar os contratos de trabalho dos colaboradores 

da sociedade (naquela altura, dois), o que, por si, evidencia a falta de vontade em propor 

aos credores um plano de recuperação que preveja a manutenção da actividade. 

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

ratificação da decisão do encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, 

bem como deliberar pela liquidação do activo. 
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Castelões, 26 de Junho 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 Imóveis 

Verba Descrição da Verba Valor 

1 

Fracção autónoma designada pela letra "D" correspondente a loja na 
cave, com 304 m², com entrada pelo nº 22, sita na Rua dos Capelistas, nº 
22, cave. Descrita na Conservatória do Registo Predial de Braga sob o nº 
31-D da freguesia de Braga (São João do Souto) e inscrita na respectiva 
matriz predial nº 811º-D da união de freguesias de Braga (São José de 
São Lázaro e São João do Souto) 

     277 353,13 €  

2 

Fracção autónoma designada pela letra "P", correspondente ao 4º andar 
centro direito, com entrada pelo nº 30, destinado a escritórios, sita na 
Rua dos Capelistas. Descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Braga sob o nº 43-P da freguesia de Braga (São João do Souto) e inscrita 
na matriz predial 813º-P (antigo artigo 911º-P) da união de freguesias de 
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) 

      22 179,87 €  

3 

Fracção autónoma designada pela letra "Q", correspondente ao 4º andar 
centro esquerdo, com entrada pelo nº 30, destinado a escritórios, sita na 
Rua dos Capelistas. Descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Braga sob o nº 43-Q da freguesia de Braga (São João do Souto) e inscrita 
na matriz predial 813º-Q (antigo artigo 911º-Q) da união de freguesias 
de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) 

      24 570,57 €  

4 

Fracção autónoma designada pela letra "T", correspondente a loja no 
r/c, designada pelo nº 18, destinada a estabelecimento comercial, 
similar de hotelaria ou prestação de serviços, com entrada pelo nº 165 e 
sita na Praça Conde Agrolongo, r/c. Descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Braga sob o nº 73-T e inscrita na respectiva matriz predial 
897º-T (antigo artigo 931º-T) da união de freguesias de Braga (São José 
de São Lázaro e São João do Souto) 

      86 595,53 €  

5 

Fracção autónoma designada pela letra "U", correspondente a loja no 
r/c, designada pelo nº 19, destinada a estabelecimento comercial, 
similar de hotelaria ou prestação de serviços, com entrada pelo nº 164 e 
sita na Praça Conde Agrolongo, r/c; Descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Braga sob o nº 73-U e inscrita na respectiva matriz predial 
897º-U (antigo artigo 931º-U) da união de freguesias de Braga (São José 
de São Lázaro e São João do Souto) 

     120 655,00 €  

Total dos bens imóveis      531 354,10 €  
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Notas: 
a) Quanto ao imóvel acima descrito na verba nº 1, foi celebrado um contrato de 

arrendamento com a sociedade "Sporval - Representações, Lda.", NIPC 500 742 

812, em 28 de Dezembro de 2009, com início em 01 de Janeiro de 2010 e pelo 

prazo de dez anos, renováveis por períodos de um ano. A renda mensal ascende 

a Euros 100,00. 

b) Quanto aos imóveis acima descritos nas verbas nº 2 e 3, foi celebrado um 

contrato de arrendamento com a sociedade "Sazonal - Imobiliária, Lda.", NIPC 

504 753 304, em 26 de Junho de 2008, com início em 01 de Julho de 2008 e pelo 

prazo de vinte anos, renováveis por períodos de um ano. A renda mensal ascende 

a Euros 100,00; 

c) Quanto aos imóveis acima descritos nas verbas nº 4 e 5, foi celebrado um 

contrato de arrendamento com a sociedade "Banco Santander Totta, S.A.", NIPC 

500 844 321, em 31 de Julho de 2009, com início em 01 de Setembro de 2009. O 

contrato foi denunciado pelo arrendatário, com efeitos a partir do dia 31 de 

Outubro de 2019.  A renda mensal ascende a Euros 1.400,00. 

B – Bens Móveis 

Verba Descrição da Verba Valor 

6 

cerca de 80 blusas para senhora; cerca de 1000 calças para senhora; 
cerca de 800 casacos para senhora; cerca de 400 conjuntos para 
senhora; cerca de 20 tops; cerca de 150 vestidos; cerca de 200 saias; 
cerca de 30 camisolas para senhora; cerca de 10 jardineiras para 
senhora; 5 túnicas; cerca de 10 camisas para senhora; cerca de 35 pares 
de calçado para senhora; cerca de 40 calções para senhora; cerca de 50 
peças variadas para senhora; cerca de 15 cintos para senhora 

      10 485,00 €  

7 

cerca de 180 blazers para homem; cerca de 850 gravatas para homem; 
cerca de 220 fatos para homem; cerca de 70 camisas para homem; cerca 
de 40 cintos para homem; cerca de 10 parkers para homem; cerca de 
140 calças para homem; cerca de 40 casacos de pele para homem; cerca 
de 250 coletes para homem; cerca de 120 coletes de cerimónia para 
homem; cerca de 120 camisas de cerimonia (em caixa) para homem; 
cerca de 20 peças variadas para homem 

        5 545,00 €  
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Verba Descrição da Verba Valor 
8 cerca de 500 T-shirts; cerca de 300 Peças Soltas            400,00 €  

9 5 bustos de criança; 5 bustos de senhora; 7 bustos de homem; 3 
manequins; cerca de 25 pés para bustos            100,00 €  

10 1 Macintosh Centris 650 com monitor Macintosh Color Display; 1 
Macintosh de cor azul; 1 Power Macintosh 6100/60 com monitor            100,00 €  

11 1 viatura ligeira de passageiros da marca LANCIA, modelo DEDRA 1.6 I.E., 
com a matrícula JX-29-47, de Janeiro de 1991  d)  

Total dos bens móveis       16 630,00 €  

Notas: 
d) A viatura acima descrita na verba nº 11 foi vendida pela sociedade há vários 

anos, não tendo o comprador procedido ao seu registo. 

O signatário irá promover o cancelamento da matrícula junto do IMT. 

Castelões, 26 de Junho de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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