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Termos da venda a realizar, tendo por objecto parte dos bens móveis 
que integram a massa insolvente: 

1. Modalidade da Venda: a venda será realizada através da modalidade de 

negociação particular, devendo os interessados apresentar as suas propostas 

através de carta fechada; 

2. Bens a serem vendidos: Parte dos bens móveis que integram a massa 

insolvente (no final do documento consta a relação dos bens a vender); 

3. Valor dos bens: o valor a anunciar para a venda consta no final deste 

documento; 

4. Manifestação de interesse na aquisição dos bens: 

a. Os interessados na aquisição deverão apresentar proposta em carta 

fechada 

5. Entrega e abertura das propostas: 

a. As propostas deverão ser entregues exclusivamente em mão na hora 

que antecede a diligência de abertura de propostas, no escritório do 

Administrador da Insolvência, sito na Quinta do Agrelo, Rua do 

Agrelo, 236, Castelões (Vila Nova de Famalicão) mediante recibo, 

cabendo ao Administrador da Insolvência proceder à abertura das 

mesmas, na presença das entidades interessadas; 

b. Se o preço mais elevado for oferecido por mais de um proponente, abre-

se logo licitação entre eles, salvo se declararem que pretendem adquirir 

os bens em compropriedade. 

6. Local, dia e hora para a abertura das propostas: escritório do 

Administrador da Insolvência, sito na Quinta do Agrelo, Rua do 

Agrelo, 236, Castelões, Vila Nova de Famalicão (4770-831), pelas 11 

horas do dia 30 de Outubro de 2020; 

7. Dia e hora limites para a aceitação/recepção de propostas: início 

da diligência de abertura das propostas; 

8. Conteúdo das propostas: 
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a. Nome, morada, número de identificação fiscal, número de bilhete de 

identidade; 

b. Valor proposto para o lote (não incluindo os respectivos impostos); 

c. Cheque bancário ou visado, emitido à ordem da massa insolvente, no 

montante correspondente a pelo menos 20% do valor da proposta1; 

d. Assinatura do proponente. 

9. Deliberação sobre as propostas: o Administrador da Insolvência 

deliberará sobre as propostas apresentadas; 

10. Pagamento do preço: O pagamento do preço acontecerá em dois 

momentos: 

a. Com a aceitação da proposta, pagamento de pelo menos 20% do preço; 

b. O restante, no prazo de 10 dias a contar da recepção da comunicação da 

decisão de adjudicação; 

11.  Outras condições: 

a. Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, 

sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que 

eventualmente existam; 

b. Presume-se que os interessados tenham inspeccionado os bens e 

conhecem as suas características, declinando-se qualquer 

responsabilidade pelo seu estado de conservação ou funcionamento, 

assim como, qualquer descrição incorrecta da informação constante da 

relação dos bens e que possa induzir em erro; 

c. As propostas, uma vez apresentadas, só podem ser retiradas se a sua 

abertura for adiada por mais de 90 dias depois do dia designado; 

d. A desistência pelo proponente, depois de aberta a respectiva proposta, 

implica a perda da caução a favor da massa insolvente; 

e. Os bens apenas serão levantados depois do pagamento integral do preço e 

respectivos impostos, em dia e hora a marcar pelo Administrador da 

 
1As cauções que não sejam necessárias para assegurar o pagamento inicial do preço serão devolvidas no 
final da diligência aos proponentes, desde que estes estejam devidamente identificados 
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Insolvência, sob pena do prejuízo dos mesmos e quaisquer quantias 

pagas; 

f. O adquirente dos bens terá um prazo de 60 dias para os remover do local 

onde se encontram sob pena de se responsabilizar pelo pagamento da 

ocupação do espaço; 

g. O prazo para a remoção dos bens começa a contar a partir do momento 

em que seja disponibilizada a chave do local onde os mesmos se 

encontram; 

h. O adquirente dos bens é responsável pela conservação e manutenção de 

qualquer estrutura, benfeitoria, equipamento e instalação eléctrica 

pertencente ao imóvel, sendo o mesmo responsabilizado por quaisquer 

danos que sejam feitos durante a remoção dos bens; 

i. Para esse efeito, o adquirente deverá entregar no prazo máximo de 10 

dias a contar da recepção da comunicação da decisão de adjudicação, a 

título de caução, o montante de Euros 10.000,00 em cheque visado ou 

bancário; 

j. Esta caução será devolvida ao seu proprietário quando se verificar a 

ausência de danos no imóvel causados pela remoção dos bens; 

k. Na eventualidade de se verificarem danos no imóvel causados pela 

remoção dos bens, esta caução será utilizada na medida do necessário 

para reposição do estado inicial do mesmo; 

l. O pedido de marcação para visita terá de ser feito exclusivamente de 

forma escrita para um dos seguintes endereços electrónicos: 

i. bruno@nunooliveiradasilva.pt 

ii. vendas@nunooliveiradasilva.pt 

m. As propostas recepcionadas de valor inferior ao valor mínimo serão 

rejeitadas; 

n. O não cumprimento de alguma das condições definidas para a venda 

pelos proponentes implica a rejeição liminar das respectivas propostas; 

o. A participação nesta venda implica a aceitação integral das presentes 

condições. 



Insolvência de “AXP Têxtil, Lda.” 
Processo nº 1968/20.6T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de 

Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 3 

Página 4 de 7 

O Administrador da Insolvência 

(Nuno Oliveira da Silva) 

Castelões, 1 de outubro de 2020 

 
Relação dos bens objecto de venda e indicação do valor mínimo para 
venda: 

 
Descrição dos bens 

1 Secretária metálica de cor cinza, 1 cadeira com rodas forrada a tecido vermelho, 1 teclado 
"GENIUS", 1 armário metálico de cor cinza com 2 portas, 1 secretaria metálica de cor cinza 
com 3 gavetas, 1 mesa de apoio de cor cinza, 1 cadeira forrada a napa preta, 1 estante pequena 
em madeira com blocos, 2 armários altos com 2 portas cada, 1 aparelho de ar condicionado 
"BEKO", 2 armários vestiários metálicos, 1 com 2 portas outro com 3 portas, 1 impressora HP 
M127fn 
1 Verivide "MACBITH Speciallight II"
1 Máquina de secar amostras "THERMOCENTER", 1 fogão eléctrico com 2 bicos 
1 Máquina de secar amostras "ELECTROLUX"
1 Máquina de ensaios para testes de fluidez "GYROWASH", 1 máquina de ensaios "AHIBA 
1000", 2 máquinas de ensaios de 10 e 12 tubos "BUGOLINI" com 2 quadros eléctricos, 1 
máquina de teste de pilling "JAMES H. HEAL&Co. Ldt." de 8 tubos, 1 máquina de testes de 
fricção "JAMES H. HEAL &Co. Ltd."
1 Máquina de secar industrial "JAMES H. HEAL &Co. Ltd.", 1 máquina de lavar "MIELE 
Novotronic w864" 
1 balança de teste cap. 600g "BARCELBAL"
1 Móvel de apoio ao laboratório com 4,5m x 1,5m com tampo em mármore, lavatório com 2 
pios, diversos utensílios em vidro (pipetas e frascos)
1 Vídeo porteiro "BTICINO" 
1 Cofre monobloco de cor preta, 1 secretaria em madeira, 1 cadeirão com rodízios forrada a 
napa preta, 1 cadeira metálica forrada a tecido vermelho, 1 tapete, 1 recipiente de lixo, 1 
estrutura em metal pequena 
1 Bengaleiro metálico com base em mármore, 2 secretarias, 2 cadeiras forradas a tecido 
vermelho, 1 pc, teclado "ASUS", rato "ASUS", 1 impressora multifunções "XEROX 3225", 1 
central telefónica com diversos telefones "AGFO", 1 móvel em madeira castanho composto 
por 5 módulos 
1 Mesa de reuniões com base em metal, 1 tampo em madeira, 4 cadeiras metálicas forradas a 
tecido preto, 2 cadeiras metálicas forradas a tecido vermelho, 1 móvel de parede em madeira 
com 4 blocos 
1 Mesa pequena de centro em ferro com tampo em vidro, 2 cadeirões e 1 cadeira em ferro 
forrados a tecido vermelho, 1 tapete 
2 Tumbler's "TUPESA" sendo 1 com o n.º 170257 e outro "TUPESA Sc80v", 1 mesa em 
madeira 
1 Caldeira de vapor "DUNPHY mod. th415ym serie 19618" de 1999, voltagem 400-230 com 
quadro controlo "SYSTEM 3000" 
1 Caldeira de termo fluídos "CSC" com quadro controlo e queimador "WEISHAUPT" 
1 Caldeira "MORISA" a vapor {desactivada) 125m2 (aquecimento) cah 10,54m3 do ano 1992
1 Banca de trabalho em madeira com torno, diversos tubos em ferro, inox
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Descrição dos bens 
1 Depósito em inox de apoio a caldeira cap. 4.000Lts, 1 descalcificador de água 
1 Jet "J. C. FERREIRA" de 200kg com balseiro e quadro eléctrico
1 Jet de 600kg "THIES", ano 1987 com balseiro e quadro eléctrico
1 Máquina de costura "BROTHER efh b531"
1 Jet 300kg "MEIT", ano 1991 com o nr. 12 vol. 7.900, com balseiro e quadro eléctrico 
1 Jet de 300kg "JUSA FLOW 2at", ano 1991, com balseiro e quadro eléctrico 
1 Jet "JUSA FLOW" 300kg, ano 1991, com balseiro e quadro eléctrico
1 Jet "MEIT" 50kg com balseiro e quadro eléctrico
1 Jet "J.C. FERREIRA" 600kg, com balseiro e quadro eléctrico
1 Hidro de malha "AMB-Auto Mecânica da Beira" 600kg
1 Barca de tingir de 300kg (em inox) sem referenda
1 Barca de tingimento de 50kg 
1 Barca de tingimento de 20kg (sem marca)
1 Barca de tingimento de 10kg (sem marca)
1 Secadeira "TERMOCENTER" de cor verde/preto
1 Máquina de endireitar malha de cor verde
1 Jet "TECNINOX" 300kg do ano 1994 cap.7141Lts, com balseiro e quadro eléctrico 
1 Jet de 300kg "PIMATEX", com balseiro e quadro eléctrico
1 Jet de 200kg ''TECNINOX" com balseiro e quadro eléctrico, ano 1989 nº 481160, cap. 
4099Lts 
Cerca de 20 Carros em fibra para transporte de malhas
1 Armário em inox, 1 extintor 
Lote composto por cerca de moldes diversos, bobines de cabo eléctrico, extensões, hélices de 
ventiladores, tubagens em PVC, calhas, balastros, balança cachapuz cap. 2kg, 1 máquina de 
costura "JUKI ddl 555", 1 armário alto em madeira, 1 bancada com torno, cadeira em madeira, 
diversos acessórios eléctricos, carregador de baterias "CLASS 12" (avariado) 
1 Torno ''TOS mod. Sv18rs" de 2m, 1 estrutura metálica contendo válvulas de vapor, 
passadores, lote de tinta, correias, 2 armários, 1 estrutura metálica contendo diversos 
acessórios (vedantes, retentores), 1 rebarbadora "MAKITA", electródios, diversas ferramentas, 
correias diversas, passadores, válvulas, bombas, 1 máquina de tingir amostras de laboratório 
"LABILELUS" (avariada), 1 estante em ferro com diversos motores usados, bidons, 6 caixas 
com rodas e acessórios (mangueiras etc.), 1 bancada em ferro com acessórios, 1 escadote e 
ferramentas 
1 Esmeril duplo sem marca, 1 máquina de furar de coluna "CIATA", 1 prensa hidráulica, 1 
limador "SHC" (mau estado), 1 mesa em ferro com torno, 1 guilhotina manual, ferramentas, 1 
máquina de costura (avariada) "SINGER", 1 máquina de cortar ferro de disco "MEP", 1 
aparelho soldar "ELARCO RT300", diversos tubos em inox, ferro, acessórios diversos, 1 
estante contendo diversos motores usados (cerca de 50), 1 garibaldi cap. 1.000kg, 1 porta 
paletes 2.500kg, 4 motores, 2 bombas submersíveis
1 Secretaria com 2 blocos de gavetas, 1 cadeira, 1 armário metálico com 2 portas em vidro, 1 
armário metálico cor cinza com 2 portas, 1 verivide "CAC 60", 1 secretaria metálica, 1 cadeira, 
1 armário metálico de arquivo com 2 gavetas, 1 pc marca branca, monitor "SAMTRON 76df", 
teclado e rato, 1 armário de 2 portas em vidro, 1 secretaria metálica, 1 cadeira metálica, 1 
impressora "HP 1009", teclado e rato, 2 armários metálicos, 1 secretaria metálica, cadeira 
metálica, 1 destruidor de papel "HSM", 1 bengaleiro metálico, 4 armários de arquivo com 4 
gavetas 
5 Vestiários metálicos triplos, 4 Vestiários metálicos duplos, 1 Vestiário simples, 1 banca em 
madeira 
1 Lote de material informático desactivado (2 pc's, 3 monitores, impressora "HP", teclado, 
máquina de escrever "TRIUMP-ADLLER", 2 biombos, depósito em fibra, bobines em ferro, 3 
quadros eléctricos desactivados, amostras de tecido
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Descrição dos bens 
1 máquina de costura "SINGER" 832
1 Balança cachapuz cap. 30kg, 1 lote de produtos químicos e corantes, 3 estantes em ferro 
1 Empilhador "NISSAN" a gás e gasolina
2 Balseiras / mexedores em inox e estrutura metálica de acesso com escada
1 jet desmantelado sem marca visível
1 Balança "BARCEBAL" 
1 Balança "BARBAL" cap. 600kg 
1 Máquina de abrir malha "PIMATEX" com plataforma giratória
1 Máquina de costura "SINGER 842v"
1 Porta paletes (cor amarelo) 
1 Máquina de empilhar malha "MAIER HEIDENHEIM"
1 Máquina de costura de casear "BROTHER"
1 Calandra "WEISS" (desactivada) 
1 Calandra "WEISS dr-pe", ano 1987 (1,20m)
1 Râmola "BRUCKNER" de 4 campos, com quadro eléctrico 2 metros de largura (malha) 
1 Râmola "ICOMATEX SA" composta por 3 campos, 2,40m largura com "Now Stop" 
1 Máquina de costura "WILLCOX & GIBBS"
1 secadeira sem marca visível, de cor verde
Cerca de 15 Carros metálicos de transporte de maIha
6 Estantes de armazenamento "SPEEDLOCK" (azul / amarelo)
1 Secretaria metálica com 3 gavetas, 1 mesa de apoio, 1 monitor "SAMTROM 76f',1 teclado, 
rato, 1 impressora "HP Laserjet 1018", 1 cadeira
1 Aparelho de virar maIha "NORFIL"
1 Máquina de revistar desactivada "OLIVEIRA & MACEDO"
1 Máquina de purificar água 
1 Permutador de aquecimento de água (exterior) revestido a inox com quadro eléctrico 
"SCHNEIDER" 
1 Compressor "SSR ML 18.5'', 1 compressor "BOGE S29", 1 secador de ar "ATLAS COPCO 
FD160", 1 depósito de ar comprimido "Costa & Garcia, S.A." 0,73m3
1 Posto de transformação "SIEMENS" de 1991, 630kwa, com baterias e quadro eléctrico 
1 Sistema de águas quentes composto por 2 bombas de água quente "GRUNDFOS", 1 
autoclave em inox sem marca, 1 variador de potência, e no exterior, filtro, 3 bombas de água, 1 
reservatório em inox, 1 autoclave 500Lt, 3 depósito de água quente (2 de 30.000Lts e 1 de 
60.000Lts em fibra)
1 Deflautor (filtro de lamas), 2 autoclaves, 1 autolimpante com quadro eléctrico e tubagem 
1 Depósito de nafta no exterior de 30.000Lts
6 conjuntos de tingimento de fio ou cordão em inox; 1 mesa em ferro com tampo em madeira; 
2 estantes em ferro; 1 engomadeira de fio da marca SOMAR; 1 urdideira de fio ou tiras da 
marca Somar; 1 balança da marca MARQUES; 1 balança da marca Simão Vaz; 1 lote de fitas; 
cerca de 10 caixas de polos com defeito; 2 secretárias

 

Valor base: Euros 43.710,00 

Valor mínimo2: Euros 37.153,50 
 
 

 
2 Corresponde a 85% do valor base 
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Administrador da Insolvência: Contactos para informações: 
Dr. Nuno Oliveira da Silva 

Telefone/Fax: 252 921 115 
Quinta do Agrelo 
Rua do Agrelo, 236 E-mail: bruno@nunooliveiradasilva.pt 
4770-831 Castelões VNF Http://www.nunooliveiradasilva.pt 

 

Os bens poderão ser vistos em data a designar pelo Administrador 

da Insolvência, mediante marcação prévia (por escrito) até ao dia 23 de 

Outubro de 2020. 
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