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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 Guimarães 

Juiz 3 

Processo nº 7408/19.6T8GMR 

V/Referência:  

Data: 

Insolvência de “M. B. M. Silva Gomes, 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 (lista provisória de créditos e inventário). 

P.E.D. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 12 de março de 2020 
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I – Identificação do Devedor 

“M. B. M. Silva Gomes, Lda.”, sociedade comercial por quotas, com sede na Rua 

dos Estoleiros, freguesia de Polvoreira, concelho de Guimarães, com o NIPC 507 673 069, tendo 

por objecto social a confecção de vestuário em série. 

A sociedade, constituída em 14 de Março de 2006, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob o número 507673069 e tem actualmente 

a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Luís António Gomes 35.000,00 € 

Maria de Belém Martins da Silva Gomes 15.000,00 € 

Total 50.000,00 € 

A gerência da sociedade está atribuída ao sócio Luís António Gomes desde a sua 

constituição (entre esta data e 10 de Setembro de 2019, a gerência esteve também atribuída à 

sócia Maria de Belém Martins da Silva Gomes). A sociedade obriga-se pela intervenção de dois 

gerentes. 

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 Rua Ribeiro Trás da Portela, nº 

126, em Polvoreira, Guimarães (4835-207). O imóvel não é sua propriedade e é ocupado a título 

de um contrato de arrendamento1. A renda mensal actual ascende a Euros 600,00. 

A sociedade dedica-se, essencialmente, à prestação de serviços relacionados com a 

confecção de vestuário em série. 

Observemos a informação contabilística disponibilizada relativa à actividade exercida pela 

sociedade nos exercícios de 2016 a 2018, a qual sustenta a situação de insolvência em que se 

encontra: 

 
1 Desconhece-se o nome do senhorio, uma vez que ainda não nos facultaram uma cópia do contrato de 

arrendamento celebrado 
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Rubricas 2016 2017 Variação 2017/2016 2018 Variação 2018/2017 Variação 2018/2016 

Vendas e serviços prestados 177 315,80 € 135 456,21 € -41 859,59 € -23,61% 120 569,10 € -14 887,11 € -10,99% -56 746,70 € -32,00% 

CMVeMC 2 922,28 € 1 964,55 € -957,73 € -32,77% 2 001,34 € 36,79 € 1,87% -920,94 € -31,51% 

Fornecimentos e serviços externos 17 859,32 € 11 815,80 € -6 043,52 € -33,84% 12 060,36 € 244,56 € 2,07% -5 798,96 € -32,47% 

Gastos com pessoal 142 057,77 € 135 440,94 € -6 616,83 € -4,66% 129 484,67 € -5 956,27 € -4,40% -12 573,10 € -8,85% 

Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €   0,00 €   

Outros gastos e perdas 1 125,61 € 1 252,35 € 126,74 € 11,26% 1 614,12 € 361,77 € 28,89% 488,51 € 43,40% 

Resultado Operacional 3 276,54 € -25 091,66 € -28 368,20 € -865,80% -34 588,67 € -9 497,01 € 37,85% -37 865,21 € -1155,65% 

Resultado antes de impostos 459,34 € -25 197,93 € -25 657,27 € -5585,68% -34 588,67 € -9 390,74 € 37,27% -35 048,01 € -7630,08% 

Resultado Líquido do Período 368,14 € -25 197,93 € -25 566,07 € -6944,66% -34 588,67 € -9 390,74 € 37,27% -34 956,81 € -9495,52% 

Activo 173 338,93 € 94 774,82 € -78 564,11 € -45,32% 89 921,39 € -4 853,43 € -5,12% -83 417,54 € -48,12% 

     Activos fixos tangíveis 33 826,21 € 23 751,98 € -10 074,23 € -29,78% 13 754,70 € -9 997,28 € -42,09% -20 071,51 € -59,34% 

     Investimentos financeiros 165,94 € 220,39 € 54,45 € 32,81% 279,79 € 59,40 € 26,95% 113,85 € 68,61% 

     Inventários 41 709,29 € 41 709,29 € 0,00 €   41 709,29 € 0,00 €   0,00 €   

     Clientes 90 136,03 € 23 285,93 € -66 850,10 € -74,17% 29 584,29 € 6 298,36 € 27,05% -60 551,74 € -67,18% 

     Estado e outros Entes Públicos 1 213,71 € 1 270,71 € 57,00 € 4,70% 624,63 € -646,08 € -50,84% -589,08 € -48,54% 

     Diferimentos 4 405,55 € 3 887,25 € -518,30 € -11,76% 3 368,95 € -518,30 € -13,33% -1 036,60 € -23,53% 

     Caixa e depósitos bancários 1 882,20 € 649,27 € -1 232,93 € -65,50% 599,74 € -49,53 € -7,63% -1 282,46 € -68,14% 

Passivo 501 704,50 € 448 338,32 € -53 366,18 € -10,64% 478 073,56 € 29 735,24 € 6,63% -23 630,94 € -4,71% 

     Financiamentos obtidos 145 557,94 € 129 557,94 € -16 000,00 € -10,99% 129 557,94 € 0,00 €   -16 000,00 € -10,99% 

     Outras contas a pagar 78 977,50 € 79 531,00 € 553,50 € 0,70% 79 531,00 € 0,00 €   553,50 € 0,70% 

     Fornecedores 149 911,36 € 79 670,55 € -70 240,81 € -46,85% 81 949,80 € 2 279,25 € 2,86% -67 961,56 € -45,33% 

     Estado e outros Entes Públicos 112 634,58 € 151 949,01 € 39 314,43 € 34,90% 185 602,76 € 33 653,75 € 22,15% 72 968,18 € 64,78% 

     Outros passivos correntes 14 623,12 € 7 629,82 € -6 993,30 € -47,82% 1 432,06 € -6 197,76 € -81,23% -13 191,06 € -90,21% 

Capital Próprio -328 365,57 € -353 563,50 € -25 197,93 € 7,67% -388 152,17 € -34 588,67 € 9,78% -59 786,60 € 18,21% 

     Outros instrumentos de cap prop. 220 000,00 € 220 000,00 € 0,00 €   220 000,00 € 0,00 €   0,00 €   

     Resultados transitados -598 733,71 € -598 365,57 € 368,14 € -0,06% -623 563,50 € -25 197,93 € 4,21% -24 829,79 € 4,15% 

Trabalhadores 15 12 -3 -20,00% 13 1 8,33% -2 -13,33% 

 

Como se pode verificar pelo quadro acima, a sociedade exerceu uma actividade 

ligeiramente lucrativa no ano de 2016, apresentando um resultado líquido do período positivo. Não 

obstante este resultado, a sociedade já acarretava prejuízos de montantes avultados de exercícios 

anteriores (veja-se, para o ano de 2016, a rúbrica “resultados transitados” que apresenta um valor 

superior a MEIO MILHÃO de Euros negativos!). 

Para os anos seguintes (2017 e 2018), a sociedade exerceu uma actividade bastante 

deficitária e gerou mais prejuízos, ou seja, as receitas obtidas não foram suficientes para suportar 

os seus custos de funcionamento, originando que, no final do exercício de 2018, inclusive, os 

resultados transitados ascendessem a Euros 658.152,17 negativos. 
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É possível ainda concluir que, pelo menos desde 2016, a sociedade encontra-se numa 

situação de falência técnica, uma vez que apresentou um capital próprio negativo de Euros 

328.365,57. 

Para o ano de 2019, apesar de ainda não se conseguir completar o quadro acima, pode-

se indicar que gerou uma actividade deficitária, porquanto apresentou os seguintes resultados: 

a) Volume de negócios: Euros 115.893,58 

b) Gastos com pessoal: Euros 108.648,10 

c) Fornecimentos e serviços externos: Euros 8.289,66 

d) Compras: Euros 2.289,69 

 

O signatário remeteu cartas para a sede da sociedade e para a morada conhecida do seu 

gerente, a solicitar o envio dos documentos a que alude o artigo 24º do CIRE. Apenas no final do 

dia 10 de Março nos foram remetidos estes documentos, pelo gabinete de contabilidade, tendo 

prestado uma informação muito vaga quanto à actividade exercida pela sociedade e quanto às 

causas para a situação de insolvência em que se encontra. 

Nesse dia foi possível obter o contacto telefónico do gerente, no entanto, pouca ou 

nenhuma informação foi prestada pelo mesmo e somente se agendou, para o dia seguinte, uma 

ida ao estabelecimento da sociedade para se inventariar os bens e entregar o imóvel. 

Assim, as causas para a sua situação de insolvência, segundo a versão do contabilista 

certificado, prendem-se com o facto de terem registado uma redução na procura dos serviços 

oferecidos, devido essencialmente à entrada de empresas concorrentes com unidades produtivas 

de maior escala e à procura de mão-de-obra mais barata no mercado estrangeiro. 

Tudo isto obrigou a sociedade a reduzir os preços praticados e, consequentemente, as 

suas margens de lucro, contrastando com o aumento gradual dos seus custos de funcionamento, 

especialmente pelo aumento dos salários, contribuições e outras obrigações fiscais. 

Pelas reclamações de créditos recepcionadas até ao momento, conclui-se que a 

sociedade terá entrado em incumprimento generalizado com os seus credores especialmente a 

partir do início do ano de 2019, com atrasos nos pagamentos da totalidade dos salários dos seus 

trabalhadores (alguns resolveram o seu contrato de trabalho com justa causa, por retribuições em 

atraso, em Outubro) e com o Instituto da Segurança Social. Junto desta entidade, o incumprimento 

verifica-se há vários anos, nomeadamente com a falta de pagamento das contribuições referentes 
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aos meses de Março de 2013 até Janeiro de 20202 (o valor em dívida actualmente ascende a 

mais de Euros 250.000,00). 

 

Não existe qualquer racionalidade económica na manutenção de uma actividade que gera, 

ano após ano, resultados negativos e da qual apenas resulta o avolumar do passivo, em especial 

junto da Segurança Social. Estes comportamentos só se compreendem quando deles se pretende 

tirar benefício para os próprios gerentes e/ou sócios ou para os clientes, últimos beneficiários de 

preços que não reflectem todos os custos. 

 

Perante este cenário e sem grandes perspectivas de melhoria da sua actividade neste 

sector, bem como sem capacidade financeira para se reestruturar, a gerência da sociedade tomou 

a decisão de encerrar a sua actividade e de cessar todos os contratos de trabalho dos seus 

colaboradores no dia 24 de Janeiro de 2020. 

 

Refere-se ainda que a sociedade procedeu à venda de uma viatura da marca Mercedes-

Benz e modelo Sprinter, com a matrícula 13-76-OB a favor de “Joaquim Miguel Martins da Silva”. 

Presume-se que o comprador seja irmão da sócia “Maria de Belém Martins da Silva Gomes”. Esta 

viatura, em bom estado de conservação, terá um preço de mercado que ronda os Euros 2.000,00. 

Ainda se está a aguardar mais informações para se compreender os contornos exactos da venda, 

como o seu preço e se este foi recebido. 

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 ao final do ano 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. 

Ora, de acordo com o balancete disponibilizado de Dezembro de 2019, verifica-se a 

existência de saldos devedores nas seguintes contas que são incompatíveis com a realidade 

patrimonial da sociedade: 

 
2 Com excepção dos meses de Agosto a Novembro de 2015 e Janeiro e Março de 2016 
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a) Matérias-primas: Euros 27.448,27 

b) Produtos acabados: Euros 14.261,02 

Por deslocação ao estabelecimento da sociedade, no dia 11 de Março de 2020, não foi 

encontrada a quantidade necessária de stock que justificasse os valores acima referidos, conforme 

se pode constatar pelo inventário anexo a este relatório. 

Pela análise das demonstrações financeiras da sociedade insolvente, verifica-se que nos 

últimos anos (2016 a 2019) a rúbrica “Inventário” apresenta sempre o mesmo valor (Euros 

41.709,29), que corresponde à soma dos valores acima mencionados a título de matérias-primas 

e produtos acabados, o que demonstra que esta situação de sobrevalorização do inventário é um 

problema antigo. 

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 reduzido naquele 

valor. 

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

A sociedade já não labora nem tem trabalhadores ao seu serviço desde pelo menos 24 de 

Janeiro de 2020. Tendo em consideração o aparente desinteresse do seu gerente neste processo, 

pelos factos acima mencionados, por si só, 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 do 

encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, reportando-o à data da 

declaração de insolvência em 12 de Fevereiro de 2020, bem como deliberar pelo encerramento 

do processo por insuficiência da massa insolvente (os bens inventariados têm um valor 

diminuto). 

Caso o Tribunal entenda pertinente, poderá a situação de insuficiência ser apenas aferida 

e decidida depois de consumada a venda dos bens constantes do inventário bem como da 

eventual resolução em benefício da massa insolvente da viatura atrás referida. 

Castelões, 12 de Março de 2020 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Garantidos Privilegiados Comuns Subordinados Sob Condição C/ Voto S/ Voto %
Alexandrina da Cunha Pereira Alexandrina da Cunha Pereira
Travessa de S. Tiago, nº 334 Travessa de S. Tiago, nº 334
4815‐067 São Faustino 4815‐067 São Faustino
NIF / NIPC: 213 640 180 NIF: 213 640 180
Ana Maria de Freitas Leite Diana Mendes da Silva, Drª
Rua do Barreiro, nº 883, R/C Rua Cândido José de Carvalho, nº 587
4800‐564 São Torcato, GMR 4810‐524 Urgeses, GMR
NIF / NIPC: 181 087 898 NIF: 225 666 235

Ana Martins da Silva
Ministério Público ‐ Procuradoria do Juízo
do Trabalho de Guimarães

Rua do Salgueiral, nº 994 Praça da Mumadona
4835‐101 Creixomil, GMR 4810‐279 Guimarães
NIF / NIPC: 181 087 880
Conmeios ‐ Serviços, Lda.
Rua Central, 682, Edf. Aviz, Loja 10
4835‐314 Guimarães
NIF / NIPC: 503 769 231

Fazenda Nacional
Ministério Público ‐ Procuradoria do Juízo
Local Cível de Guimarães
Praça da Mumadona
4810‐279 Guimarães

Gertrudes da Cunha Pereira Gertrudes da Cunha Pereira
Rua Ladeira do Barreiro, nº 42, 1º andar Rua Ladeira do Barreiro, nº 42, 1º andar
4815‐745 S. Paio de Vizela 4815‐745 S. Paio de Vizela
NIF / NIPC: 202 671 909 NIF: 202 671 909
Instituto da Segurança Social, I.P. Paulo Correia, Dr.
Praça da Justiça Praça da Justiça
4719‐003 Braga 4719‐003 Braga
NIF / NIPC: 505 305 500 NIF: 147 853 664
Jet Cooler ‐ Águas e Cafés, S.A.
Centro Empresarial Sintra‐Estoril, Fração I, Estrada de
Albarraque, nº 9, Capa‐Rôta
2710‐297 Sintra
NIF / NIPC: 502 127 856
Joana Antonieta de Abreu Alves de Miranda
Martins

Joana Antonieta de Abreu Alves de
Miranda Martins

Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 76 Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 76
4835‐186 Polvoreira, GMR 4835‐186 Polvoreira, GMR
NIF / NIPC: 198 024 509 NIF: 198 024 509
Lima Rodrigues Dias, Unipessoal, Lda.
Avenida Santo Tirso, nº 2007
4800‐936 Santo Tirso Prazins, GMR
NIF / NIPC: 510 929 877
Manuel de Magalhães, S.A.
Rua Bernardino Jordão
4810‐480 Guimarães
NIF / NIPC: 500 667 047
Maria de Fátima de Abreu Leite Maria de Fátima de Abreu Leite
Rua de São Tiago, nº 2011, R/C Direito Rua de São Tiago, nº 2011, R/C Direito
4835‐247 S. Tiago de Candoso, GMR 4835‐247 S. Tiago de Candoso, GMR
NIF / NIPC: 191 422 134 NIF: 191 422 134

15 968,94 € 15 968,94 € 3,86%

2 24 095,20 € 24 095,20 € 5,82% Remunerações

3
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Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.)

Identificação do Credor
Valor do CréditoMontante dos Créditos e sua Natureza

1 Remunerações

Mandatário# Fundamento

14 600,00 € 14 600,00 € 3,53% Remunerações

0,37%
Relacionado 
(serviços)

5 4 524,28 € 973,61 € 5 497,89 € 1,33% IVA; Coimas

4 1 537,50 € 1 537,50 €

4,23% Remunerações

7 31 216,31 € 221 931,88 € 253 148,19 € 61,15% Contribuições

6 17 503,52 € 17 503,52 €

0,08%
Relacionado 

(fornecimentos)

9 12 106,02 € 12 106,02 € 2,92% Remunerações

8 320,34 € 320,34 €

0,20%
Relacionado 

(fornecimentos)

11 2 600,00 € 2 600,00 € 0,63%
Relacionado 

(fornecimentos)

10 826,50 € 826,50 €

3,50% Remunerações12 14 487,27 € 14 487,27 €

Elaborado por Nuno Oliveira da Silva Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.) - Folha 1 de 2
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Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.)

Identificação do Credor
Valor do CréditoMontante dos Créditos e sua Natureza

Mandatário# Fundamento

Olívia Martins Silva Diana Mendes da Silva, Drª
Rua de S. Vicente, nº 76 Rua Cândido José de Carvalho, nº 587
4835‐140 Guimarães 4810‐524 Urgeses, GMR
NIF / NIPC: 175 607 745 NIF: 225 666 235
Otojal ‐ Estamparia Textil, Lda.
Rua da Cerquinha, nº 202
4805‐398 Guimarães
NIF / NIPC: 501 434 038
Patrícia Anabela da Cunha e Silva Patrícia Anabela da Cunha e Silva
Rua Visconde do Paço, nº 2167 Rua Visconde do Paço, nº 2167
4835‐520 Nespereira, GMR 4835‐520 Nespereira, GMR
NIF / NIPC: 217 628 133 NIF: 217 628 133
Tintojal ‐ Tinturaria e Acabamentos, Lda.
Rua da Cerquinha, nº 242
4805‐398 Guimarães
NIF / NIPC: 503 933 376

Virgínia Maria Teixeira da Costa
Ministério Público ‐ Procuradoria do Juízo
do Trabalho de Guimarães

Rua Ribeiro Trás da Portela, nº 112 Praça da Mumadona
4835‐154 Polvoreira, GMR 4810‐279 Guimarães
NIF / NIPC: 178 943 592

Total 177 697,61 € 236 282,41 € 413 980,02 € 100,00%
12 de março de 2020

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

13 19 483,53 € 19 483,53 € 4,71% Remunerações

1,40%
Relacionado 

(fornecimentos)

15 6 279,16 € 6 279,16 € 1,52% Remunerações

14 5 787,03 € 5 787,03 €

0,56%
Relacionado 

(fornecimentos)

17 17 433,38 € 17 433,38 € 4,21% Remunerações

16 2 305,55 € 2 305,55 €
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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 
1 mesa de estender com estendedor semiautomático da marca SCORPIO, 
modelo V-20 

           300,00 €  

2 
1 máquina da marca PEGASUS, modelo W644-01CB, com o nº de série 
RP113A/UT312 

           100,00 €  

3 1 máquina de ponto corrido da marca CONSEW, modelo 291 RATCW              40,00 €  

4 1 máquina de ponto corrido da marca CONSEW, modelo 291 RATCW              40,00 €  

5 1 máquina de corta e cose da marca WILLCOX & GIBBS, modelo 503-4-25              60,00 €  

6 
1 máquina de ponto corrido da marca ROCKWELL-RIMOLDI, modelo 263-16-
2MD-01/10501 

             30,00 €  

7 1 máquina de corta e cose da marca WILLCOX & GIBBS, modelo 512-E52-131M              60,00 €  

8 
1 máquina da marca PFAFF, modelo 901-0563-003/009, com o nº de série 
1505486 

             10,00 €  

9 
1 máquina da marca PEGASUS, modelo W562-02SB, com o nº de série 
M/AT310 

           100,00 €  

10 
1 máquina da marca KANSAI SPECIAL, sem modelo visível, com o nº de série 
MC02397 

             40,00 €  

11 1 máquina da marca SUNSTAR, modelo KM-250A-7N              20,00 €  

12 
1 máquina de corta e cose da marca PEGASUS, modelo EX5214-84-B, com o nº 
de série BL520A 

           120,00 €  

13 
1 máquina de casear da marca PFAFF, sem modelo visível, com o nº de série 
651878 

             80,00 €  

14 1 máquina da marca JUKI, modelo MB-373              60,00 €  

15 1 serra de fita da marca FERLUS, modelo F-750            100,00 €  

16 
1 caldeira da marca EUROPRESS com mesa; 1 aspirador industrial da marca 
PORTOTECNICA, modelo MIRAGE 1640 

             80,00 €  

17 
5 cacifos de 3 portas; 1 cacifo de 2 portas; 1 relógio de ponto da marca AMANO, 
modelo EX3500N 

             60,00 €  

18 
1 balança da marca CACHAPUZ, modelo PT10/C30, com o nº de série 
665552/91 

           150,00 €  

19 1 porta-paletes sem marca visível              50,00 €  
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Verba Descrição da Verba Valor 

20 12 carrinhos em plástico; 1 carrinho de metal            150,00 €  

21 
1 compressor sem marca visível, com a referência 27142, com depósito de ar de 
470l 

           100,00 €  

22 

1 lote de linhas de várias cores; 1 lote com cerca de 25 rolos de tecido de várias 
cores; 4 mesas de apoio à confecção; 1 mesa redonda; 3 bancos; 3 cadeiras; 1 
armário de cor branca com portas em vidro; 2 estantes em dexion; 2 secretárias; 
1 cadeira; 1 armário com portas em persiana; 1 PC portátil da marca ASUS; 
cerca de 10 bancos 

           200,00 €  

Total dos bens         1 950,00 €  

Os bens acima descritos encontram-se no estabelecimento da sociedade insolvente sito 

na Rua Ribeiro Trás da Portela, Nº 126, freguesia de Polvoreira, concelho de Guimarães (4835-

207), estando os mesmos à guarda do Administrador da Insolvência. 

B – Bens propriedade de terceiros 

Verba Descrição da Verba Valor 

23 1 viatura da marca Mercedes-Benz e modelo Sprinter, com a matrícula 13-76-OB  

Total dos bens  

A sociedade procedeu à venda desta viatura a favor de “Joaquim Miguel Martins da 

Silva” em 05 de Dezembro de 2019. Presume-se que o comprador seja irmão da sócia “Maria de 

Belém Martins da Silva Gomes”. 

Ainda se está a aguardar mais informações para se compreender os contornos exactos 

da venda, como o seu preço e se este foi recebido. 

Esta viatura, em bom estado de conservação, terá um preço de mercado que ronda os 

Euros 2.000,00. 

Castelões, 12 de Março de 2020 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 



COMPROVATIVO DE ENTREGA DE PEÇA PROCESSUAL

REFª: 35152724

Data e Hora de entrega (Hora Legal):

12 de março de 2020, 17:30:31

Nos termos do art.º 148.º nº 6 do C.P.C. 

ATENÇÃO

"A parte que apresente peça processual por  transmissão electrónica de dados fica dispensada
de oferecer os respectivos duplicados ou cópias, bem como as cópias dos documentos."

(a hora legal é obtida directamente do servidor do Observatório Astronómico de Lisboa, através de sincronização automática)

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo:

Guimarães - Tribunal Judicial da Comarca de Braga

7408/19.6T8GMRUnidade Orgânica: Juízo de Comércio de Guimarães - 
Juiz 3

Finalidade: Juntar a Processo Existente

ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSCRITOR

Nome: Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva

Morada: Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236

Localidade:  

Código Postal: 4770-831 Castelões Vnf

Telefone: 252921115

Fax:  

Email:  

Nº Registo: 366

NIF: 206013876
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