
 

 

Inicia no dia 09 de Abril de 2020 às 09h00 

Encerra no dia 29 de Maio de 2020 às 15h00 
Consultar condições de venda 

Insolvência de: 

Manuel Ferreira Marques, Lda 
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TROVISCAL 

OLIVEIRA DO BAIRRO 

MÁQUINAS P/ 

COSTURA E 

MOBILIÁRIO DIVERSO 

 

 

Localização: 
Rua da Feiteira, nº 31 

Cabeço da Fonte, Vale da Feiteira 

 

Distrito: Aveiro 

Concelho: Oliveira do Bairro 

Freguesia: Troviscal 

 

Código Postal: 3770-402 
 

GPS: Latitude: 40.49991 

GPS: Longitude: -8.57280  

 

 
 

  

+ (351) 244 828 092 geral@viaserumos.pt www.viaserumos.pt 
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CONDIÇÕES DA VENDA 

 

1) Para participar no leilão eletrónico os licitantes deverão proceder ao registo no site de Vias & Rumos, onde 
deve constar todos os elementos de identificação e contatos. 

2) Sempre que solicitado é obrigatório o pagamento de uma caução. 
3) Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram. 
4) Nos últimos 5 minutos do leilão, as novas licitações reiniciam a contagem decrescente em 5 minutos. Como 

exemplo, se um leilão está agendado para encerrar às 12h e surge uma licitação às 11:58, o leilão prolonga-
se, automaticamente, por mais 5 minutos, terminando às 12:03 e assim sucessivamente e só termina quando 
mais nenhuma licitação é apresentada dentro do tempo restante. 

5) Os lances mínimos de licitação são de: 
a. 20,00€ para lotes/verbas de valor de venda igual ou inferior a 500,00€; 
b. 50,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 501,00€ a 5.000,00€; 
c. 100,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 5.001,00€ a 10.000,00€; 
d. 500,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 10.001,00€ a 50.000,00€; 
e. 1.000,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 50.001,00€ a 100.000,00€; 
f. 5.000,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 100.001,00€ a 500.000,00€; 
g. 10.000,00€ para lotes/verbas de valor de venda superior a 500.001,00€ 

6) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará: 
a. O valor da venda dos bens móveis e veículos é acrescido de IVA à taxa legal em vigor à ordem de 

“Massa Insolvente de Manuel Ferreira Marques, Lda”; 
b. 10% do valor da venda dos bens, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à ordem de “Vias & Rumos, 

Lda”, referente aos serviços prestados na promoção e venda dos bens. 
c. Se por motivos alheios à Vias & Rumos, Lda, a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, 

as quantias recebidas serão devolvidas em singelo. 
7) O não pagamento do preço, ou desistência poderá ter as seguintes implicações: 

a. A venda ser considerada sem efeito; 
b. Não poder concorrer a nova venda; 
c. Responder criminal e ou civilmente pelos danos ou prejuízos causados; 
d. Não reaver a caução. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Os seus dados pessoais são apenas utilizados com vista à realização de marketing de produtos e serviços 
comercializados por Vias & Rumos, Lda. 
Os seus dados pessoais não são transmitidos a outros nem são utilizados para fins diferentes daqueles para que 
nos deu o consentimento. 
O titular de dados pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. 

INFORMAÇÕES: 

 
Dia/hora da visita: Pedido de marcação prévia 
 
Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar: 
 
Ref. NPLE3.038.0619 

CONTACTOS:   (+351) 244 828 092        geral@viaserumos.pt         www.viaserumos.pt 

 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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VERBA 6 
 MÁQUINAS P/ COSTURA E 

MOBILIÁRIO DIVERSO 

Um 20 mt de estantes, com 3mt de altura, F. Ramada, 2 portas paletes, 1 bancada com serra 
vertical, 1 madeira, marca Rimoldi. 
Uma m´quina de corte automático, marca Lectra Systemes com aspiração e com 2 tesouras de 
disco para corte. 
Uma mesa com 11 mt de estender com tesoura de disco de corte, 3 tesouras verticais elétricas 
marcas Maimin. 
21 mt de estantes Indexion, 1 mesa em madeira com 12mt de comprimento, 2 mesas em madeira 
com 2 mt de comprimento, 1 mesa em madeira quadrada, 1 madeira marca Tropico. 
Uma máquina marca Sotaxi, modelo Vaporette, 1 máquina de enrolar, 1 máquina de 
termocolagem, marca Meyer, 1 caldeira marca Velt – 2305, 1 prensa de passar a ferro, 2 máquinas 
de costura em estado de sucata. 
Uma impressora marca Nashuatec DS.M415, 1 espelho, 1 estrutura em ferro para marcar, 2 
mesas em madeira, 3 secretárias, 3 cadeiras, 2 monitores, 2 computador marca Asus, 1 
impressora marca HP, 1 servidor, 1 fotocopiadora marca HP, 1 máquina de desenho (peloter) 
marca Lectra Systemes, 1 mesa marca Lectra Systemes, 1 armário em chapa com 4 portas. 
Serralharia composta por 3 bancas em ferro, 3 esmeris, 6 mt de estantes em ferro, diversas caixas 
de plástico, 1 secretária em madeira e diverso material de apoio, 1 aspirador. 
Uma máquina de termocolagem marca Meyer, modelo RPS-Quattro-Therm, 1 mesa de estender 
com 11 mt, 1 secretária em madeira, 10 bancas em madeira. 
Uma máquina de termocolagem marca Vaporette; 4 máquinas prensa de passar a ferro marcas 
Vap 2000, Eurostir, Pony; 2 prensas de frentes marca Macpi; 3 prensas de mangas marcas Veit 
Varioset, Dimatrex Trofa; 1 prensa sem marca visível; 2 prensa marcas Pony, VAP; 1 prensa de 
lapelas marca Macpi; 17 máquinas de ponto corrido, marcas Juki, PFAFF, Durkopp Adler, Marsew, 
Jack, Brother; 1 máquina de meter bolsas marca Durkopp 745; 1 máquina de Zig Zag marca 
Durkopp; 1 máquina picado colombia marca Juki; 
1 máquina de ponto cadeia marca Pfaff; 1 máquina de 2 agulhas marca Juki; 1 máquina de costura 
de ponto invisível marca Maier; 1 máquina de Zig Zag marca Juki; 
2 máquinas de treladar marca Durkopp; 1 máquina de pregar botões marca Jack; 2 máquinas de 
casear marca AMF Reece S.200, Durkopp Adler; 1 máquina de picar marca Sewmaq Sw-781-7; 
1 máquina de musquiar marca Durkopp; 1 máquina de fechar frentes marca Durkopp; 1 máquina 
de pregar mangas marca Durkopp; 8 estruturas em ferro; 52 cadeiras em madeira; 42 mesas em 
madeira de apoio às máquinas; 8 cavaletes em ferro; 12 bancas em madeira de apoio a prensas; 
2 canais de ligar as máquinas. 
Duas máquinas de corte e cose marcas Brother, Juki; 7 máquinas de ponto corrido marcas 
Durkopp Adler, Juki, Jack; 1 prensa de passar a ferro marca Eurostir, Pfaff; 9 cadeiras de madeira; 
11 mesas de madeira; 2 carros em ferro; 1 canal das máquinas. 
Uma máquina de meter vistas marca Pfaff; 2 máquinas de meter bolsos marca Durkopp Adler, 
Juki; 10 máquinas de ponto corrido marca Mitsubishi, Durkopp, Juki, Brother, Jack; 1 máquina de 
Zig Zag marca Durkkop; 2 máquinas de mosquiar marcas Fomax, Mitsubishi; 2 máquinas de ponto 
cadeia marcas Durkopp, Kansai Special; 3 máquinas de corte e cose marca Pegasos, Juki MO-
2400; 1 prensa de passar a ferro marca Veit; 25 cadeiras em madeira; 19 mesas em madeira; 1 
canal das máquinas. 
Três máquina de fazer passadores marcas Kansai Special, Rimoldi, Strobel; 3 máquinas de meter 
fita coz marca Kansai Special, Rimoldi; 1 máquina de braço de abrir pernas de calças; 2 máquinas 
de corte e cose marcas Goldem Cuttell, Juki; 1 máquina de treladar marca Durkopp; 6 máquinas 
de ponto corrido marcas Juki, Durkopp, Brother; 1 máquina de 2 agulhas marca Brother; 1 máquina 
de pregar botões marca Pfaff; 7 cadeiras em madeira; 2 mesas em madeira de apoio; 1 mesa de 
máquina; 2 mesas de pé alto; 1 estante em ferro; 1 canal de apoio a máquinas. 
Cinco máquinas de corte e cose marca Rimoldi, Siruba, Juki, Pegasus; 1 máquina de fazer pinças 
automática marca Durkopp; 1 máquina de 2 agulhas marca Brother; 6 máquinas de ponto corrido 
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marcas Juki DD2-550-4, Juki DLN-415-4, Durkopp, Mitsubishi; 1 máquina de pepontar e cintar 
marca Durkopp; 1 máquina de ponto invisível marca Moyer; 1 máquina de ponto cadeia marca 
Rimoldi; 1 Máquina de 2 cabeças de colocar gutos sem marca visível; 1 Máquina de gutos sem 
marca visível; 1 máquina de fazer passadores marca Rimoldi; 1 mesa de abrir pernas marca Veit 
Varioset; 2 prensas de passar a ferro sem marca visível, marca GB Milano; 21 cadeiras; 14 mesas 
em madeira; 1 canal de apoio. 
Uma máquina de meter fita guarda lamas marca União Especial; 1 máquinas de ponto corrido 
marcas Adler; 1 máquinas de ponto corrido de bainhas marca União Especial; 2 máquinas de 
mosquear marcas Durkopp, Jack; 1 máquina de casear marca Durkopp Adler; 1 máquina de fazer 
bainhas marca Juki; 3 máquina de pregar botões marcas Yamato CB-516, Jack T-1377, Juki; 4 
mesas de revistas; 14 cadeiras de madeira; 5 mesas de madeira; 1 canal de apoio. 
Dez prensas de passar a ferro marcas Dimatex AC14, DM Aspiro MAT, STROBEL, Strobel 16-
STR-3, Primula, VAP 4000, Veit, GS, Sehmodt 171330; 3 máquinas de meter botão marcas 
Sewmaq, Juki, Juki MB-372. 
Quinze prensas de passar a ferro marca Certus AB, Ewex, Ewex de pé; Macpi, Macpi – PM -
1070L, Macpi de 3 tabuleiros, Veit 8380, Carlo Barbanti; 1 prensa marca DHJ Iberica; 1 tripé de 
passar a ferro sem marca visivel; 1 máquina marca Durkopp; 1 máquina de corte manual marca 
Maimim; 4 máquinas de ponto corrido marcas Consew, Durkopp, Rimoldi; 1 máquina de corte e 
cose sem marca visível; 1 caldeira marca Veit 2305; 2 aspiradores marca Nilfisk; 1 conjunto de 
estantes indexion contendo (tubos de) linhas; Cerca de 50 cabides em ferro para pendurar os 
artigos; 4 mesas de madeira; Tubagem de apoio às prensas. 
Uma caldeira marca Proter-002-029-C-DG; 2 compressores marca CompAir, Atlas Copco; 1 
máquina de pressão marca Karcher; 1 banca em ferro com diversa ferramenta; Depósito e 
tubagens existente na seção da caldeira. 
Vinte quatro máquinas de costura de várias marcas e modelos obsoletas; 3 prensas de passar a 
ferro em estado de sucata; várias caixas contendo cabides. 
Trinta dois vestiários de 3 portas; 1 balcão frigorifico em inox; 1 moinho de café; 1 máquina de 
lavar a loiça marca Aristarco;  1 balcão em inox com pio e tampo em mármore; 1 vitrine em inox e 
vidro; 2 micro-ondas marca LG Grill e Panasonic; 1 TV marca Electronia; 1 TV marca Crown; 1 
frigorifico marca Eurofrio; 12 mesas de refeitório em madeira e ferro; 58 cadeiras de refeitório. 
Uma balança marca Berkel, 1 máquina de embalar roupa; 1 balcão em madeira; 2 armários em 
madeira; estantes Indexion; Rolos de plastificar; 2 secretárias em ferro; 2 cadeiras; 1 computador. 
Quatro estantes indexon; 1 armário de portas de correr; 2 secretárias; 2 cadeiras, 2 computadores; 
1 máquina de escrever marca Confort; 3 armários pequenos; 1 balão em fibra; 2 máquinas de 
etiquetas marca Paxar – 636, Novexx. 
Uma secretária em L; 1 armário em chapa; 1 cabide; 1 armário pequeno em chapa e madeira; 1 
computador; 1 espelho; 1 mostruário em madeira. 
Uma mesa de madeira com 2mt de comprimento;4 cadeiras em tecido; 1 mostruário em madeira. 
Uma secretária em madeira em forma L; 1 armário em chapa, madeira e vidro; 2 cadeiras; 1 
aquecedor. 
Uma secretária em madeira em L; 2 armários em chapa com portas de correr, 2 cadeiras; 2 
armários pequenos em madeira; 1 central telefónica; 1 computador marca Asus; 1 máquina 
destruidora de papel; 1 fotocopiadora marca HP. 
Quatro cadeiras de receção; 1 mesa em vidro; 2 manequins 
10mt de estantes em ferro para armazém de contabilidade; 1 secretária em L.; 1 armário em 
madeira de 2 portas; 1 impressora marca HP; 1 máquina de escrever. 
Um PT de 250 KW e seus armários. 

Uma secretária em chapa; 1 cadeira; 1 marquesa; 1 balança; 3 armários. 
Valor base: Valor mínimo: 

47.000,00€ 39.950,00€ 

(quarenta sete mil euros) (trinta nove mil novecentos e cinquenta euros) 
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Registe-se:  Informações através Contacte-nos: Siga-nos:  

 
www.viaserumos.pt geral@viaserumos.pt + (351) 244 828 092 f @viaserumos 
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