
 

Inicia no dia 25 de Novembro de 2019 às 09h00 

Encerra no dia 13 de Dezembro de 2019, às 15h00 

Consultar condições de venda 
Dra. Idalina Gonçalves, Administradora da Insolvência de: 

Facastel – Fábrica de Calçado Senhora do Castelo, Lda 
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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) Os licitantes poderão ser avisados, por e-mail, caso surja uma licitação que supere a sua. 
7) Se o valor licitado for o mais elevado, mas inferior ao valor da venda, o licitante será oportunamente 

contatado, a fim de lhe ser comunicado a decisão sobre a adjudicação. 
8) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará: 

a. O valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (exceto ligeiro de passageiros) à ordem 
de “Massa Insolvente Facastel – Fábrica de Calçado Senhora do Castelo, Lda”; 

b. 10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à ordem de “Vias & Rumos, Lda”, 
referente aos serviços prestados na promoção e venda do bem. 

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. 

9) 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 de visita: Por marcação prévia 
 
Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar 
 
Ref. LE1.065.1119 
 
 

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

http://viaserumos.pt/pt/home
https://www.viaserumos.pt/pt/registar
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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VERBA 1 MÁQUINAS DE COSTURA 

 

Uma máquina de costura de 1 agulha, marca Necchi, 1 Máquina de costura de 2 agulhas, s/marca visível, 1 Máquina de costura 

de 1 agulha, marca Peaff, 1 Máquina de costura de 1 agulha, marca Brother, 1 Máquina de costura Zig Zag, marca PFAFF, 1 

Máquina de costura de 1 agulha, marca Peaff, 1 Máquina de 2 agulhas costura, marca Adler. 

Valor base: Valor mínimo: 

1.000,00€ 850,00€ 
(mil euros) (oitocentos e cinquenta euros) 

 

VERBA 2 FORNO A QUENTE 

 

Um forno a quente tipo CS16Mat.3883 ano de 1989, marca BDF, 1 Forno para aquecer testeiras, s/ marca visível  ref.859-220v-

1200w, 1 Forno de aquecimento antes moldar, s/ marca visível, 1 Forno a frio, marca Printec, 1 Mini forno de aquecer o corte 

antes de moldar. 

Valor base: Valor mínimo: 

3.000,00€ 2.550,00€ 
(três mil euros) (dois mil quinhentos e cinquenta euros) 

 

VERBA 3 ESTANTES 

 

Um Conjunto de estantes, gamelas em ferro e mesas de apoio. 

Valor base: Valor mínimo: 

1.000,00€ 850,00€ 
(mil euros) (oitocentos e cinquenta euros) 

 

VERBA 4 FORMAS 

 

Um lote de várias formas e modelos e tamanhos (aproxi.3000un). 

Valor base: Valor mínimo: 

1.000,00€ 850,00€ 
(mil euros) (oitocentos e cinquenta euros) 

 

VERBA 5 BALANCÉ 

 

Um Balancé de cortar forros, marca Somacal. 

Valor base: Valor mínimo: 

2.000,00€ 1.700,00€ 
(dois mil euros) (mil e setecentos euros) 
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VERBA 6 MÁQUINAS P/ COSTURA E MOBILIÁRIO DIV. 

Um Balance de cortar pele, marca Atom SE25, 1 Balancer de cortar pele sem marca visível, 1 Máquina de timbrar, s/marca visível, 
1 Máquina de fasear, marca Lima Miver 99DES001, 1 Máquina de igualizar, s/marca visível, 1 Máquina de Igualizar, marca Sagitta, 
1 Máquina de fasear contrafortes, marca Sofical, 1 Máquina de Golfos, marca Peaff, 1 Prensa, marca Somacal, 1 Pistola de dar 
cola, 1 Máquina de bater pele, s/ marca visível, 1 Máquina de meter ilhós, marca António Joaquim, 1 Máquina de meter ilhós, 
marca Rui Costa, 1 Máquina de meter ilhós, marca Reis e filhos, 1 Máquina de moldar a quente e frio, marca USM-Brazil, 1 
Máquina de formas, marca Pasanqui, 1 Máquina de cardar, marca TMC, 1 Máquina de escovar, s/ marca visível, , 1 Sifion, 1 
Máquina de calcanheiras, marca Molina Bianchi, 1 Máquina de Aquecer calcanheiras, s/ marca visível, 2 Tripes de tirar forma, 1 
Máquina de fazer Testeiras marca Molina Bianchi, 1 Máquina de moldar velas ou náuticos com formas de alumínio, s/ marca 
visível, 1 Linha de montagem com os respetivos acessórios, 1 Máquina de agrafar palmilhas, marca Inducal, 1 Máquina de escovas, 
1 Máquina de colar solas, marca Pasanqui, 1 Frigorifico, marca Blue Air, 1 Compressor de 2 cabeças, s/ marca visível, 1 Máquina 
de escovar, 1 Máquina de coser solas, marca Mec-VAL CS-87P, 1 Máquina de coser solas, marca Bertolaga, 1 Máquina de moldar 
canos (bota de cano alto), marca Vimashoe, 1 Cabine de Pintura, s/ marca visível, 1 Linha de montagem desmontada, 1 lote de 
calçado de homem e senhora de vários modelos (desaparelhados), 1 lote de restos de peles de várias cores e modelos, 1 
Aspirador, marca TMC, 1 Máquina de furar, marca Somacal, 13 Máquinas de calçado de várias marcas em estado obsoleto, 2 Ar 
condicionados desmontados, 2 Balcões de atendimento, 1 computador, 5 estantes indexion, 1 balança. 

Valor base: Valor mínimo: 

6.250,00€ 5.312,50€ 
(seis mil duzentos e cinquenta euros) (cinco mil trezentos e doze euros e cinquenta cêntimos) 

 

 

 

Localização:  

Zona Industrial de Telões 

4600-758 AMARANTE 

 

 

  

  

  

  

 
 

 

GPS: 41.30131, -8.08754 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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VERBA 7  LIGEIRO MISTO 

  

  

Marca: FORD Modelo: TRANSIT 100T280 

Categoria: Ligeiro Tipo: Misto 

Cilindrada: 1998 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 15-20-ZP Lugares: 7 

Data 1º Registo: 2005 Km: 417.107 

 

Obs:  

   
Valor base: Valor mínimo: 

3.000,00€ 2.550,00€ 

(três mil euros) (dois mil quinhentos e cinquenta euros) 

 

Localização:  

 

Av. dos Bombeiros Voluntários de Marco 

de Canavezes 

Código Postal: 4630-261 

 

Distrito: Porto 

Concelho: Marco de Canavezes 

Freguesia: Marco de Canavezes 

 

GPS: Latitude: 41.18770 

GPS: Longitude: -8.155758 

 

Visitas por marcação prévia. 

  

GPS: 41.18770, -8.15575 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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Registe-se:  Informações através Contacte-nos: Siga-nos:  

 

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

http://www.viaserumos.pt/
mailto:geral@viaserumos.pt
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https://www.viaserumos.pt/pt/contacts

