
Insolvência: Tratocampo - Auto, Náutica e Tractores, Lda.
LOCAL: Tavira - Vale Caranguejo, Estrada Nacional 125

GPS: 37.134729, -7.628754

DIA/HORA: 28.11.2018 ÀS 14H30
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LEILÃO PÚBLICO

NÃO É PRECISO SER GÉNIO PARA FAZER             BONS NEGÓCIOS!

707 911 515
lcpremium.pt . info@lcpremium.pt
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INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS LIGADOS A OFICINA AUTOMÓVEL E VEÍCULOS





”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por Leilão Público os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

01

1.1.  O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente Regulamento.
1.2. LC Premium, Lda Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o representante da  o solicite.
1.3 LC Premium, Lda.. No acto da inscrição é obrigatória a entrega de um cheque caução, no valor de � 5.000,00 emitido a ordem de  destinando-se o 

mesmo a garantir o bom e integral cumprimento das condições do leilão por parte dos interessados.
1.3.1. O cheque será devolvido no final do leilão, exceto nos casos referidos no ponto seguinte.
1.3.2. Em caso de incumprimento total ou parcial das condições do leilão, poderá tal cheque ser apresentado a pagamento com vista ao ressarcimento 

dos danos decorrentes do incrumprimento, sem prejuízo do previsto no ponto 4.4.
1.4. LC Premium, Lda. A , ouvidos os interessados na venda, reserva-se o direito de não admitir no leilão ou exigir depósito de caução ou qualquer outra 

garantia tida por conveniente a quem tenha, em anteriores leilões, incumprido o ponto 4 ou praticado algum dos actos descritos no ponto 6.3 do 
presente Regulamento, tenha perturbado ou perturbe o normal funcionamento do Leilão, ou seja manifesto que a sua presença não é conforme aos 
objectivos e interesses do mesmo, tudo para salvaguarda dos interesses e transparência do Leilão.

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO
 2.1.  O Leilão irá decorrer da seguinte forma:
            a) 1ª Fase: Empresa vendida no conjunto (Imóveis, Bens Móveis e Material Circulante);

b) 2ª Fase: Caso se frustre a venda dos bens no conjunto, a venda será feita do seguinte modo:
b.1) Imóveis vendidos num lote único;
b.2) Bens Móveis Vendidos num lote único e Material Circulante vendido verba a verba;

         c) Outras Possíveis;

2.2.  Os lances deverão ser feitos em voz alta de forma clara e visível, de modo a que não ofereçam quaisquer dúvidas.

3.  BENS

3.1.  Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de ónus ou encargos, sem garantia de quaisquer vícios que possam 
surgir ou que eventualmente existam, tendo já sido ouvido(s) o(s) credor(es) com garantia real sobre os bens, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do 
CIRE.

3.2.  Presume-se que os interessados inspeccionaram 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 do folheto e que possa induzir em 
erro.

3.3. LC Premium, Lda. À Massa Insolvente ou à  não poderão ser assacadas quaisquer responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que 
possam induzir em erro, assim como alterações que, relativamente à situação jurídica dos prédios ou a licenciamentos, possam ocorrer 
futuramente e que venham a ser prejudicados por lei ou acto administrativo.

4.  PAGAMENTO DO PREÇO

4.1.  Com a adjudicação dos imóveis, o arrematante pagará: 
        a)  20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Tratocampo - Auto, Náutica e Tractores, Lda. a título de 

sinal e princípio de pagamento;
       b)  5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de , referente aos serviços LC Premium, Lda.

prestados na promoção e venda dos bens;
       c)  Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.

4.2.  Com a adjudicação dos bens móveis, o arrematante pagará:
       a)  A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Tratocampo - Auto, Náutica e Tractores, Lda.
       b)  IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à ordem do IGCP, E.P.E. (sem data);
       c)  10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque à ordem da LC Premium, Lda.

4.3. A venda está isenta de IVA ao abrigo do n.º4 do art. 3º do CIVA, assim como o promitente-comprador está isento de pagamento de IMT e 
Imposto de Selo ao abrigo da alínea e) do art. 269º e do n.º2 do art. 270º do CIRE caso a empresa seja vendida no conjunto.

4.4.  A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência após o encerramento do leilão ou por falta de provisão do 
meio de pagamento apresentado, pode determinar que:

       a)  A venda do arrematante remisso fique sem efeito;
       b)  Os bens voltem a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;
       c)  O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-los novamente;
       d)  O arrematante remisso fique responsável pela diferença entre o preço pelo qual arrematou e o preço pelo qual for vendido os bens, e ainda pelas 

despesas a que der causa.
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5.  ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

5.1.  A escritura pública dos imóveis será efectuada no prazo de 60 dias ou logo que se encontre reunida toda a documentação necessária para o efeito, 
em data, hora e local a notificar ao arrematante com a antecedência mínima de 15 dias.

5.2. O arrematante obriga-se a, logo que lhe sejam solicitados, fornecer todos os elementos necessários à realização dos actos de transmissão, 
nomeadamente os documentos comprovativos da liquidação e pagamento do IMT e Imposto de Selo, se a eles houver lugar.

5.3. É da responsabilidade do promitente-comprador todos os custos inerentes à compra, nomeadamente o pagamento de escritura e registos.
5.4. LC Premium, Lda. Após boa cobrança, o comprador fica responsável pelo levantamento dos bens móveis, em data(s) e hora(s) a combinar com a , 

assumindo o risco pela perda ou deterioração dos mesmos. Em caso de incumprimento, os bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente, 
ficando ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.

5.5. Os registos de aquisição das viaturas, serão obrigatoriamente efetuados pelos serviços da encarregada da venda, de acordo com o procedimento 
implementado, com todos os custos a suportar pelo adquirente.

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.  Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.
6.2. LC Premium, Lda. Se, por motivos alheios à vontade da , a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, as quantias recebidas serão 

devolvidas em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente em qualquer circunstância.
6.3. LC Premium, Lda. A , no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:
       a)  Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insuficientes;
       b)  Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;
       c)  Não considerar vendas não sinalizadas;
       d)  Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas irregularidades ou conluio entre os participantes.
6.4.  A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do CPC. As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.
6.5.  A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições do regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer 

conflito emergente o foro do  ou o competente.Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo de Comércio de Olhão

I - A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do C.P.C. 
II - As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.
III - No acto de inscrição é obrigatório a entrega de cheque caução no valor de € 5.000,00, o qual será devolvido no final do leilão.
IV - Serão entregues brochuras ilustradas no acto da inscrição.
V - Para mais informações consultar a página: www.lcpremium.pt .
VI - As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas

CONDIÇÕES DO LEILÃO

NOTAS

VALORES DE VENDA

VISITAS

Empresa Vendida no Conjunto (Imóveis, Bens Móveis e Material Circulante): € 1.491.780,00

Dia 22.11.2018 das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h e no próprio dia das 10h às 12h30

Gestor do Processo

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320
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FICHA DE IMÓVEL

Descrição
Verba N.º 1 - Prédio Urbano, lote de terreno para construção 

urbana, denominado LOTE 1, com área total de 1.880,90m2, sito 

em Vale Caranguejo, Lote 1, Tavira, União das Freguesias de Tavira 

(Santa Maria e Santiago), Concelho de Tavira. Artigo da Matriz: 

4831 da U.F. de Tavira ( Santa Maria e Santiago ) Descrição na 

C.R.P:692/19871119 – Freguesia de Tavira (Santa Maria) como 

valor patrimonial actual: � 247.894,90 determinado no ano de 

2016.

Verba N.º 2 - Prédio Urbano, edifício com 3 pisos com diversos 

compartimentos, destinado a comércio e indústria de automóveis, 

com área total de 1.828,80m2, sendo de superfície coberta 

1.408,00m2 e descoberta de 420,80m2, sito em Vale 

Caranguejo, Lote 2, Tavira, União das Freguesias de Tavira (Santa 

Maria e Santiago), Concelho de Tavira. Artigo da Matriz: 7486 da 

U.F. de Tavira (Santa Maria e Santiago), descrição na 

C.R.P:693/19871119 – Freguesia de Tavira (Santa Maria) com o 

Valor Patrimonial actual: � 599.859,85 determinado no ano de 

2016.

TAVIRA

Área Total
3 709,70 m²

Área Coberta
1 408,00 m²

Área Descoberta
2 301,70 m²

Vale Caranguejo,
Estrada Nacional 125

 37.134729, -7.628754GPS:

€ 1.467.000,00

Valor Mínimo

LOTE 1
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 3 - Uma secretária metálica com tampo em 

fórmica, uma cadeira com rodas e braços forrada a 

pele, duas cadeiras metálicas forradas a tecido cor 

verde, um bloco de gavetas com três gavetas, móvel 

de escritório com duas portas de correr, um móvel em 

fórmica de escritório com duas portas de abrir, um 

monitor marca LG FLATRON L1718S, um teclado 

marca MICROSOFT, um rato marca MICROSOFT, um 

CPU, um monitor marca SAMSUNG SYNCMASTER 

710N e uma impressora marca HP LASERJET 1010.

Verba n.º 4 - Uma secretária metálica com tampo em 

fórmica, uma cadeira com braços e rodas forrada a 

pele, duas cadeiras metálicas forradas a tecido verde, 

um bloco de gavetas, um móvel de escritório com 

duas portas, um monitor marca SAMSUNG 

SYNCMASTER 710V, um scanner, um teclado marca 

SAMSUNG, um CPU, uma calculadora, um fax, um 

telemóvel marca SAMSUNG.

Verba n.º 5 - Uma secretária metálica com tampo em 

fórmica, uma cadeira com braços e rodas, duas 

cadeiras metálicas forradas a tecido verde, um móvel 

de escritórios com duas portas de correr em vidro, um 

bloco com três gavetas e um teclado.

02

VALOR BASE

Escritórios 

FOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 6 - Três secretárias metálicas com tampo 

em fórmica , três blocos de gavetas, um monitor 

marca LG FLATRON L1718S, um teclado, um CPU 

ASUS, um rato, uma cadeira com braços e rodas 

forrada a tecido vermelho, quatro cadeiras metálicas 

forradas a tecido verde, uma cadeira com rodas e 

braços forrada a tecido vermelho, um móvel em 

fórmica com seis gavetas, uma calculadora, uma 

multifunções RICOH AFÍCIO 1013F, um móvel de 

escritório com duas portas de correr, um monitor 

marca LG, um teclado, um rato e um CPU, duas 

cadeiras metálicas forradas a tecido verde, uma mesa 

de reuniões com oito cadeiras metálicas forradas a 

tecido verde e um móvel de escritório com duas 

gavetas.

Verba n.º 7 - Um móvel de escritório metálico com 

duas portas de correr, um armário em fórmica com 

seis portas, uma mesa de reuniões redonda com seis 

cadeiras metálicas forradas a tecido Laranja, uma 

secretária metálica em fórmica, uma cadeira com 

rodas e braços, um bloco de gavetas e uma 

impressora marca HP P1606.

Verba n.º 8 - Uma secretária metálica com tampo em 

fórmica, duas cadeiras metálicas forradas a tecido 

vermelho, um monitor SAMSUNG 710V, um CPU, 

um par de colunas, um teclado, um armário de 

escritório com duas portas de correr e dois sofás de 

dois lugares cada forrados a tecido cor azul.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00Escritórios 
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 9 - Duas secretárias metálicas com tampo 

em fórmica, duas cadeiras metálicas forradas a 

tec ido  ve rmelho,  um moni to r  SAMSUNG 

SYNCMASTER 550S, um teclado, um CPU, uma 

impressora EPSON e um móvel em fórmica com 

prateleiras.

Verba n.º 10 - Sete mesas metálicas com tampo em 

fórmica, doze cadeiras metálicas, uma cadeira 

metálica com braços e um quadro apresentador.

Verba n.º 11 - Uma secretária metálica com bloco de 

três gavetas, um bastidor com réguas rj45, uma UPS 

APC e um servidor marca HP, um monitor marca 

SAMSUNG 550S, um teclado, um rato e uma central 

telefónica marca BELTRÓNICA com vários telefones 

espalhados pelas instalações, vários CPUs avariados.

Verba n.º 12 - Um balcão de atendimento com 

prateleiras internas, uma multifunções marca RICOH 

1515, um monitor LG, um CPU, um teclado, um rato, 

uma aparelhagem áudio, um sofá individual e um 

sofá com três lugares.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00

Escritórios 

Sala de Formação 

Sala do Servidor

Recepção
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 13 - Um motor marca MERCURY 

F O U R S T R O K E  c o m  n u m e r o  d e  s é r i e 

OP3353248ML-4 com prateleiras, três arados 

reversíveis, um móvel expositor com prateleiras em 

vidro com discos, parafusos, serrilhas, um expositor 

marca XM ROPES com rolos de corda de diversos 

tamanhos, uma mesa redonda metálica com quatro 

cadeiras forradas a tecido verde.

Verba n.º 14 - Diversas estantes em dexion com 

diversas peças auto, náutica e agrícola tal como 

filtros de óleo, bicos escarificadores, filtros de ar, 

porcas, parafusos, formões, facas, lâmpadas, 

interruptores, lubrificantes, óleos, lixas, tintas, 

diluentes, regulamentos, diverso material Citroen, 

espelhos, vídeos, kits de distribuição, material de 

chapa, escovas para vidros, óticas, para choques, 

escapes, coletes salva vidas, filtros para barcos, 

transmissões para tratores, uma secretária, duas 

cade i r a s ,  um mon i t o r  marca  SAMSUNG 

SYNCMASTER, um monitor marca LG, um CPU, um 

rato, um teclado, uma impressora marca HP 

LASERJET 1300 e uma impressora marca KYOCERA 

FS1030D.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00

Showroom R/C

Secção de Peças
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FICHA DE BENS MÓVEIS

02

VALOR BASE

Oficina 

FOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00
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Verba n.º 15 - Seis bancadas em ferro duas delas 

com torno, diversas ferramentas tais como jogos de 

chaves de roquete, chaves de fendas, alicates, um 

esmeril de duas cabeças marca METABO, uma serra 

de corte marca RYOBI, um carregador de baterias 

marca FERVE 625, um engenho de furar marca 

STAYER modelos 364, um carregador de baterias 

sem marca visível, uma bancada de lavagem de 

peças cor vermelha, um carro de ferramentas cor 

vermelho com ferramentas no interior, uma 

rebarbadora marca RYOBI, um porta paletes cor 

amarelo, dois macacos hidráulicos marca OMCN, um 

macaco saca motores vermelhos de 150kg a 500kg, 

um trator marca DEUTZ sem matricula, um guicho 

manual com corrente.

Verba n.º 16 - Uma prensa de 40t de cor azul, um 

macaco hidráulico marca OMNC modelo SIF1A, uma 

bancada de trabalho em ferro cor vermelho, uma 

bancada de trabalho cor amarelo com torno, um 

lavatório de peças cor vermelho, uma estante em 

dexion com um aparelho de carregar baterias, uma 

bancada de trabalho amarela marca SPANESI com 

diversas ferramentas de precisão, dois aspiradores de 

óleo cor vermelhos com carro de acessórios, um 

macaco hidráulico cor azul.
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 17 - Uma máquina de carregar ar 

condicionados marca CTR GROUP, uma bancada de 

trabalho vermelha com malas com manómetros de 

pressão, um porta paletes azul marca OMNC com 

capacidade de 1500kg, uma bancada em ferro de cor 

preta, um motor de barco marca MERCURY 10, um 

motor de barco marca HONDA FOUR, um tanque de 

lavagem em inox, uma bancada de trabalho com 

diversas ferramentas de precisão, uma bancada de 

trabalho em ferro com torno, um carro de ferramentas 

marca USAG518 com ferramentas no seu interior, 

um carro de transporte azul com prateleiras e um 

guincho elétrico com carril.

02

VALOR BASE

Oficina 

FOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo de Comércio de Olhão | Proc. N.º 1153/17.4T8OLH - Juiz 2



10

FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 18 - Um banco de ensaios marca SPANESI 

modelo PISTA nº1104825 do ano 2004 com carro 

de apoio com respetivos acessórios.

Verba n.º 19 - Uma cabine de pintura marca NOVA 

VERA modelo CONQUER 6600 do ano de 2004 com 

grupo deporador seco marca NOVA VERA EU1.5 do 

não de 2004.

Verba n.º 20 - Uma máquina de lavar à pressão 

marca FASA, uma máquina de secagem por 

infravermelhos marca IRT-400 XLNC, um sistema de 

aspiração da pintura marca NOVA VERA modelo V1 

do ano de 2004 e um aspirador marca BIEMMEDUE.

02

VALOR BASE

Oficina 

FOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 21 - Um laboratório de tintas marca 

SPIESHECKER com sistema de controlo e bancadas 

em inox.

Verba n.º 22 - Um aparelho de soldar marca CEBORA 

MIG 180 e uma máquina de puxar chapa marca 

SPOTTER 7000 TELWIN.

Verba n.º 23 - Dois carros de ferramentas de cor 

amarelo com ferramentas no seu interior, um carro de 

ferramentas azul e outro vermelho, duas bancadas de 

trabalho em ferro com ferramentas de bate chapas, 

quatro carros de transporte metálicos.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00Oficina 
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 24 - Um elevador de tesoura marca AGM de 

4000kg do ano de 2004 com quatro sensores de 

alinhamento e sistema de alinhamento marca OPTO-

PLUS.

Verba n.º 25 - Uma máquina de alinhamento de 

faróis marca LUXOMETRO, uma máquina de 

desmontar pneus marca EUROGOLD 36TI 

nº040760409 do ano de 2004, uma máquina de 

calibrar Pneus marca EUROGOLD 74 do ano de 

2004 e um carro de ferramenta amarelo.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00Oficina 
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 26 - Uma linha de testes de direção e 

travões marca SPACE PF N750 com número 00548 

do ano 2006.

Verba n.º 27 - Um elevador de tesoura marca AGM 

C236N de 3000kg do ano de 2004.

Verba n.º 28 - Um elevador de tesoura marca AGM 

C236N de 3000kg do ano de 2004.

Verba n.º 29 - Um elevador de tesoura marca AGM 

C236N de 3000kg do ano de 2004.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00Oficina 
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 30 - Um elevador de tesoura marca AGM 

C236N de 3000kg do ano de 2004.

Verba n.º 31 - Um elevador de duas colunas marca 

AS CETRUS AGM P30R de 3000kg do ano de 2004.

Verba n.º 32 - Postos de aspiração de óleos, ar 

comprido e água com respetivas bombas de óleo e 

compressor marca POWER PS SYSTEM PS415DF de 

10bar.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00Oficina 
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 33 - Dois carros de ferramentas marcam 

USAG SPRINT, um carregador de ar condicionado 

marca COOLTECH AC590PRO e duas máquinas de 

diagnóstico.

Verba n.º 35 - Uma máquina de lavagem marca 

ISTOBAL M7 modelo 4PP0300 com nº 0411005 do 

ano de 2004.

Verba n.º 34 - Uma estante de racks com pneus, uma 

estrutura em ferro com guincho para levantar barcos, 

um lote de motores elétricos, capas de motores de 

barcos avariados, um aspirador industrial e um 

pórtico.

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 20.330,00
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MATERIAL CIRCULANTE

Um veículo ligeiro de mercadorias marca CITROEN 

modelo BERLINGO com a matricula 86-53-SX com 

1868cm3 de cilindrada do ano de 2002.

Um veículo ligeiro de mercadorias marca CITROEN 

modelo C3 com a matricula 57-19-ZZ com 

1124cm3 de cilindrada do ano de 2005.

Um veículo ligeiro de mercadorias marca CITROEN 

modelo C3 com a matricula 03-DE-02 com 

1124cm3 de cilindrada do ano de 2007.

Um veículo l igeiro de mercadorias marca 

MITSUBISHI modelo L-300 com a matricula QE-93-

21 com 2477cm3 de cilindrada do ano de 1988.

Um reboque, do tipo especial para transporte de 

barcos, marca TOP TRAILLER, modelo LF-7300.25, 

com a matrícula AV-37684, do ano 2003.

36

37

38

39

44

VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

Exterior 

Exterior 

Exterior 

Exterior 

Exterior 

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VERBA

VERBA

VERBA

VERBA

VERBA

€ 500,00

€1.200,00

€1.200,00

€ 800,00

€ 750,00
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ANOTAÇÕES
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707 911 515
lcpremium.pt . info@lcpremium.pt

APOIO AO CLIENTE:

001
emitida pela

DGAE

AUTORIZAÇÃOCovilhã 

Transversal do Sítio do Espertim, Ap. 98
Centro Cívico, 6201-909 Covilhã

Lisboa 

Rua Padre Américo, N.º19 B 1ºDrt.
1600-548 Telheiras 

Funchal 

Avenida Arriaga n.º 50, 2º, Sala 4
9000-060 Funchal 
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