
 
 
 

  LISTAGEM DE BENS MÓVEIS  

Insolvência: Poetas e Castelos Unipessoal, Lda. 

Processo: 343/20.7T8AMDL - Tribunal Judicial da Comarca de Bragança - Juízo de 
Competência Genérica de Mirandela - Juiz 1 

 
 

Lote Nº 
 

Descrição da Verba 
 

Fotografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

- 3 Bancadas em inox com duas pias lava-loiça; 1 
Bancada pequena de apoio; 1 Bancada com tampo em 
granito preto; 1 Bancada de apoio com duas 
prateleiras; 1 Forno elétrico (sem marca visível); 1 
Fogão a gás com quatro bicos (sem marca visível); 1 
Máquina de lavar loiça Industrial (sem marca visível); 1 
Hote de exaustão com oito filtros; 1 Frigorífico de três 
portas (sem marca visível); 1 Câmara frigorifica de duas 
portas (sem marca visível); 3 Prateleiras tipo handy 
com três vãos; 1 Prateleira em ferro com tampo em 
madeira; 1 Armário de 2 portas e prateleiras; 1 
Armário vestiário com duas portas; 35 Garrafas de 
vinho de várias marcas (branco/tinto); 1 Armário 
vestiário com uma porta; 1 Câmara frigorifica modular 
marca DARGARD IBÉRICA; 2 Móveis em madeira com 
prateleiras e gavetas; 1 Bancada em inox com tulha 
para café; 1 Cilindro elétrico (sem marca visível); 1 
Móvel de cor preta com prateleiras; Lote de copos de 
vidro com várias formas e feitios; 6 Mesas em madeira; 
1 Suporte para toalhas em madeira ; 2 Ar 
Condicionado marca TECHIBEL; 1 Móvel de canto em 
madeira com prateleiras; 1 Esquentador marca 
JUNKERS; Lote de diversas toalhas de mesa; Diversos 
talheres; Diversos pratos de cor branca; Diversos 
tabuleiros em inox 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Valor Base 
 
 5.030,00€ 

 

 
  Condições de Pagamento  

 Valor de adjudicação (para a Massa Insolvente) 
 23% sobre o valor da adjudicação (IVA), através de cheque emitido à ordem do IGCP, EPE (sem data) 
 10% do valor da adjudicação acrescido de IVA à taxa legal (para a VAMGO - Gestão de Ativos e Comércio, 

SA, a título de comissão de venda). 
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