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- BAR - RECEÇÃO 
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CONDIÇÕES GERAIS 

 

1 – CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 – Compete à  leiloeirà gàràntir o regulàr desenvolvimento dà vendà, designàdàmente àtràve s do cumprimento do disposto nàs presentes condiço es, que fàzem pàrte 
integrànte do dossier de vendà; 

1.2 – Neste registo pre vio, os pàrticipàntes e/ou interessàdos nà vendà dos bens deverà o reger-se no regime jurí dico de vendà em càusà, com à disposiçà o legàl à  vendà de 
bens em processo executivo ou em processo de insolve ncià ou à  vendà de bens por contà de terceiros, no quàl deverà o proceder ào registo preenchendo todos os càmpos 
obrigàto rios pedidos, nomeàdàmente Nome, Moràdà, nº de Càrtà o de Cidàdà o ou BI, NIF, nº de Telemo vel e Emàil; 

1.3 – Depois de finàlizàr o registo, serà  solicitàdà à confirmàçà o dà contà de emàil indicàdà no registo efetuàdo. A confirmàçà o e  imprescindí vel pàrà vàlidàr o emàil solicità-
do e ser-lhe permitido licitàr no site; 

1.4 – O licitànte àssume à veràcidàde dos dàdos introduzidos e à responsàbilidàde de corrente de tàl àto, sendo esses dàdos usàdos pàrà posterior emissà o dà fàturà; 

1.5 – Ao proceder ào registo, o interessàdo està  à declàràr de formà expressà que conhece e àceità à presente condiçà o de vendà;  

1.6 – A plàtàformà eletro nicà www.exclusivagora.com e  dà propriedàde dà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira Unipessoal, Lda. e pretende disponibilizàr àos potenciàis inte-
ressàdos, sejàm eles compràdores singulàres ou coletivos o recurso nà promoçà o e orgànizàçà o dà vendà de bens mo veis ou bens imo veis. 

2 – VENDA DE BENS (IMÓVEIS OU MÓVEIS) 

2.1 – Expressàmente se informà que o bem imo vel serà  vendido livre de o nus ou encàrgos, com às càràcterí sticàs e no estàdo fí sico e  jurí dico em que, àtuàlmente, se encon-
trà, e que foràm previàmente trànsmitidos se/ou sà o conhecidos pelos interessàdos, nà o se àceitàndo quàisquer futuràs reclàmàço es ou pedidos de ànulàçà o, sejà à que 
tí tulo for; 

2.2 – Todos bens (imo veis ou mo veis) sà o compostos por um perí odo de visitàs, em horà rio pre -definido ou por màrcàçà o pre vià. Quàndo o perí odo de visitàs e  pre -definido, 
o horà rio e moràdà em que os bens podem ser visitàdos serà o divulgàdos nà à reà do leilà o e/ou nà à reà do bem pàrà o efeito. Quàndo o tipo de visitàs e  por màrcàçà o, deverà  
contàctàr à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira por telefone ou emàil à solicitàr o respetivo àgendàmento ou à dàtà e horário definido;  

2.3 – E  dà exclusivà responsàbilidàde do compràdor todos os custos inerentes à  comprà, nomeàdàmente os impostos referentes;  

2.4 – E  dà exclusivà responsàbilidàde do compràdor o eventuàl licenciàmento do imo vel objeto destà vendà, nà o se responsàbilizàndo à Màssà Insolvente pelos seus encàr-
gos, sendo que à escriturà de comprà e vendà serà  outorgàdà, nos termos legàis, independentemente dà existe ncià ou nà o de licençà de utilizàçà o ou do certificàdo energe ti-
co, umà vez que se encontrà, legàlmente, dispensàdà de o fàzer;  

2.5 – A EXCLUSIVAGORA Leiloeira declinà quàlquer responsàbilidàde pelà àutenticidàde dàs màrcàs dos produtos em que se encontràm em vendà;  

2.6 – Aceitàm-se propostàs pàrà à àquisiçà o do(s) bem(ens) ànunciàdo àcimà do vàlor mí nimo de vendà, ficàndo às mesmàs sujeitàs à  àceitàçà o pelo Administràdor dà Insol-
ve ncià e dos credores. 

3 – LEILÃO ELETRÓNICO – FUNCIONAMENTO 

3.1 – O leilà o eletro nico serà  publicàdo no site www.exclusivagora.com, nà àbà “LEILÃO ELETRÓNICO”, àtràve s dà identificàçà o de umà horà e dàtà de iní cio e umà horà e 
dàtà de encerràmento, sendo disponibilizàdo um temporizàdor decrescente em diàs, horàs, minutos e segundos;  

3.2 – As licitàço es poderà o ser dàdàs àte  ào dià e horà designàdo pelo temporizàdor, sendo que nos u ltimos segundos do termino e càso hàjà àlgumà licitàçà o, serà  incremen-
tàdo, àutomàticàmente, 5 minutos contàndo dà u ltimà licitàçà o. O leilà o eletro nico terminà quàndo màis nenhumà licitàçà o e  àpresentàdà dentro do tempo estipulàdo, sendo 
certo que à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira não se responsàbilizà por eventuàis àtràsos do sistemà operàtivo pàrà efeitos de licitàção;  

3.3 – Pàrà càdà bem, em leilà o, serà  àpresentàdo os vàlores bàses e mí nimos, devidàmente identificàdos nà à reà do bem em vendà, sendo que à u ltimà licitàçà o màis elevàdà 
serà  àpresentàdà ào utilizàdor do site; 

3.4 – Os lànces mí nimos de licitàçà o serà o estipulàdos pelà EXCLUSIVAGORA - Leiloeira em consonâncià com o Administràdor de Insolvêncià;  

3.5 – O u ltimo melhor lànce licitàdo serà  informàdo por emàil, càso surjà umà licitàçà o que sejà superior, sendo certo que à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira não se responsàbi-
lizà por fàlhàs no sistemà ou àtràsos nà entregà de emàil, dàdo que o serviço de entregà e receçà o do correio eletro nico nà o e  dà compete ncià/responsàbilidàde dà EXCLUSI-
VAGORA Leiloeira; 

3.6 – O bem (imo vel ou mo vel) ou lote de bens serà  àdjudicàdo ào compràdor que oferecer o màior vàlor, desde que cumprà todàs às condiço es deste regulàmento; 

3.7 – O pàrticipànte do leilà o obrigà-se à mànter confidenciàlidàde dà senhà de àcesso ào portàl dà www.exclusivagora.com e nà o poderà  usàr umà identificàçà o de àcesso de 
que nà o sejà titulàr. O pàrticipànte do leilà o àssume todà à responsàbilidàde pelàs operàço es efetuàdàs àtràve s dà utilizàçà o desse dàdo, àindà que por terceiros, com ou sem 
àutorizàçà o do utilizàdor, àssumindo àssim à responsàbilidàde pelà nà o divulgàçà o dà senhà de àcesso;  

3.8 – Nà eventuàlidàde de à contà do utilizàdor/pàrticipànte do leilà o ser suspensà ou càncelàdà, às obrigàço es àssumidàs por esse pàrticipànte do leilà o, nomeàdàmente à 
obrigàçà o de pontuàl pàgàmento de quàisquer montàntes em dí vidà e dà conclusà o de nego cios à que se tenhà proposto enquànto compràdor, nà o se extinguem, devendo o 
pàrticipànte do leilà o cumprir tàis obrigàço es; 

3.9 – O pàrticipànte do leilà o nà o poderà  utilizàr quàlquer progràmà informà tico, mecànismos ou processo mànuàl de monitorizàçà o ou  reproduçà o, totàl ou pàrciàl, do 
conteu do constànte dàs pà ginàs eletro nicàs do leilà o eletro nico, sem à àutorizàçà o expressà por escrito dà EXCLUSIVAGORA - Leiloeira; 

3.10 – O utilizàdor nà o poderà  efetuàr o login em diversos dispositivos eletro nicos em simultà neo;  

3.11 – A EXCLUSIVAGORA - Leiloeira recomendà à utilizàção de um browser àtuàlizàdo dàndo preferêncià ào Google Chrome , não se responsàbilizàndo àssim se o 
browser nà o àtuàlizàr àutomàticàmente; 

3.12 – A EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, poderá suspender o àcesso ào portàl do utilizàdor, sempre que este viole quàlquer disposição legàl dàs presentes condições 
de vendà, bem como no càso de ser detetàdà àtividàde ou ligàçà o fràudulentà promovidà ou exercidà pelo pàrticipànte do leilà o e relàcionàdà com o leilà o eletro nico; 

3.13 – O leilà o eletro nico nà o poderà  ser utilizàdo por pessoàs que nà o tenhàm càpàcidàde jurí dicà plenà pàrà à celebràçà o de contràtos onerosos, nà o podendo, nomeàdà-
mente, ser utilizàdo por menores de 18 ànos. 

4 – PAGAMENTO DOS MONTANTES / COMISSÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

4.1 – BENS IMÓVEIS 

4.1.1 – Com à àceitàçà o de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de opçà o, prefere ncià 
ou de remiçà o), terà  que pàgàr 20% do preço proposto, à tí tulo de sinàl, e princí pio de pàgàmento, àtràve s de cheque bàncà rio  ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem dà Màssà 
Insolvente; 

4.1.2 – O remànescente do preço serà  pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncà rio ou visàdo à  ordem dà Màssà Insolvente;  



 

4.1.3 – A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberá, no àto dà àdjudicàção, umà remuneràção càlculàdà sobre o vàlor dà vendà dos 
bens, no montànte correspondente à 5% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà responsàbilidàde do compràdor (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor 
hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de opçà o, prefere ncià ou de remiçà o);  

4.1.4 – A escriturà de comprà e vendà do bem imo vel serà  efetuàdà logo que se encontre reunidà todà à documentàçà o necessà rià pàrà o efeito, em dàtà, horà e locàl à notifi-
càr ào proponente compràdor. 

4.2 – BENS MÓVEIS 

4.2.1 – Apo s àdjudicàçà o, o compràdor terà  de pàgàr à totàlidàde do vàlor proposto pàrà os bens mo veis por meio de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià à  ordem de 
Màssà Insolvente; 

4.2.2 – O pàgàmento do IVA, càlculàdo pelo vàlor proposto, serà  reàlizàdo pelo compràdor por meio de cheque sem dàtà à  ordem do IGCP E.P.E.; 

4.2.3 – A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberá, àpós o efetivo pàgàmento do respetivo preço, umà remuneràção càlculàdà sobre o 
vàlor dà àdjudicàçà o dos bens, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà responsàbilidàde do compràdor.  

4.3 – ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

4.3.1 - Com à àceitàçà o de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià,  entidàde com direito de opçà o, prefere ncià 
ou de remiçà o), terà  que pàgàr 20% do preço proposto, à tí tulo de sinàl, e princí pio de pàgàmento àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem 
dà Màssà Insolvente; 

4.3.2 - O remànescente do preço serà  pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncà rio ou visàdo à  ordem dà Màssà Insolvente; 

4.3.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberá, no àto dà àdjudicàção, umà remuneràção càlculàdà sobre o vàlor dà vendà do està-
belecimento comerciàl, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà responsàbilidàde do compràdor; 

4.4 – DIREITOS (Quinhões hereditários/Quotas sociais/E outros) 

4.4.1 - Com à àceitàçà o de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià,  entidàde com direito de opçà o, prefere ncià 
ou de remiçà o), terà  que pàgàr 20% do preço proposto, à tí tulo de sinàl, e princí pio de pàgàmento àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem 
dà Màssà Insolvente; 

4.4.2 - O remànescente do preço serà  pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncà rio ou visàdo à  ordem dà Màssà Insolvente; 

4.4.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberá, no àto dà àdjudicàção, umà remuneràção càlculàdà sobre o vàlor dà vendà do està-
belecimento comerciàl, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà responsàbilidàde do compràdor.  

5 – ENTREGA / LEVANTAMENTO DOS BENS 

5.1 – Apo s efetivo pàgàmento, se necessà rio, serà o entregues ào compràdor às chàves dàs instàlàço es, exclusivàmente, pàrà que este possà proceder ào levàntàmento dos 
bens; 

5.2 – Expressàmente se informà que o levàntàmento dos bens àdquiridos no respetivo càtà logo ficàrà  ào encàrgo do compràdor;  

5.3 – E  concedido ào compràdor um pràzo 30 dias, sàlvo disposiçà o em contrà rio, à contàr à pàrtir do pàgàmento pàrà o levàntàmento dos bens, sendo que o nà o cumprimen-
to do pràzo de remoçà o, orà fixàdo, determinà à reversà o de todos os bens nà o levàntàdos e o seu regresso ào pàtrimo nio dà Màssà Insolvente, com perdà dà totàlidàde do 
preço pàgo desses bens e sem direito à quàlquer indemnizàçà o; 

5.4 – Apo s à entregà dàs chàves pàrà levàntàmento dos bens (càso ocorrà), o serviço de guàrdà e vigilà ncià dos bens e/ou dàs instàlàço es ficà à càrgo, e e  dà exclusivà respon-
sàbilidàde, do compràdor, com o àcompànhàmento dà encàrregàdà de vendà EXCLUSIVAGORA - Leiloeira; 

5.5 – O compràdor obrigà-se à so  proceder ào levàntàmento dos bens constàntes dà relàçà o entregue, e àpenàs esses, e àindà, à nà o provocàr quàlquer dàno nàs instàlàço es, 
àssumindo inteirà responsàbilidàde pelos eventuàis estràgos càusàdos no edifí cio, nomeàdàmente, diviso riàs, iluminàçà o, càbos e quàdros ele tricos, entre outros; 

5.6 – Quàlquer documentàçà o existente nà(s) instàlàçà o(o es) deverà (à o) permànecer intàtàs.  

6 – RESPONSABILIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO 

6.1 – Quàlquer situàçà o de incumprimento imputà vel ào compràdor determinàrà :  
6.1.1 – A perdà dos montàntes jà  pàgos sejà à que titulo for;  
6.1.2 – Que à vendà sejà consideràdà sem efeito; 
6.1.3 – Que o proponente nà o possà concorrer à novà vendà;  
6.1.4 – Que o proponente respondà criminàl e/ou civilmente pelos dànos e/ou prejuí zos càusàdos;  

6.2 – A EXCLUSIVAGORA - Leiloeira reservà -se ào direito de demàndàr criminàlmente os responsà veis por quàlquer prà ticà ilí cità que interfirà, mànipule ou prejudique o 
website ou o procedimento de vendà; 

6.3 – O nà o pàgàmento do preço proposto poderà  implicàr o càncelàmento dà àdjudicàçà o, responder criminàl e/ou civilmente pelos dànos ou prejuí -
zos càusàdos, perdà dà càuçà o entregue, càso ocorrà; 

6.4 – Se por quàlquer motivo, nà o imputàdo à  EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, à vendà for dàdà sem efeito/ànulàdà, por quem de direito, às quàntiàs serão devolvidàs 
em singelo, nà o hàvendo lugàr ào prejuí zo do vendedor e dà Màssà Insolvente. 

7 – USO DE DADOS – RGPD 

7.1 – A EXCLUSIVAGORA Leiloeira recolherà  e procederà  ào tràtàmento informà tico dos dàdos pessoàis dos pàrticipàntes do leilà o, usàndo pàrà isso umà bàse de dàdos 
àpropriàdà pelà quàl e  responsà vel; 

7.2 – Os dàdos fàcultàdos pelos pàrticipàntes/utilizàdores deverà o ser àtuàis e fidedignos, os quàis serà o usàdos, exclusivàmente, pàrà àtividàdes de envio de newsletter/
màrketing sendo os mesmos confidenciàis e nà o serà o divulgàdos à terceiros;  

7.3 – O utilizàdor concordà em receber às notificàço es relàcionàdàs com o leilà o presenciàl/leilà o eletro nico/negociàçà o pàrticulàr e càrtà fechàdà, incluindo eventuàis àlte-

ràço es à s presentes condiço es de vendà, pàrà o respetivo emàil fornecido no registo conforme àutorizàçà o expressà.   



 GINÁSIO (HEALTH CLUB) DE 3 PISOS - COURT 
DE TÉNIS - 2 PISCINAS - BALNEÁRIOS - COPA - 

BAR - RECEÇÃO 

 
DESCRIÇA O: 

 
VERBA 1 - Fràção àutónomà designàdà pelà letrà "HV", no rés -do-
chà o, destinàdà à serviços, denominàdo estàbelecimento comerciàl (Lojà 
59), composto por 3 pisos, sendo o de entràdà o hàll e receçà o; o piso 1 
por lojà, copà, bàr, gàbinete de direçà o e 3 ginà sios e o piso 0 por court de 
te nis, bàlneà rios e 6 instàlàço es sànità riàs, và riàs sàlàs, gàbinetes e pisci-
nàs, com àcesso pelà Tv. Helenà Vieirà dà Silvà, nº 252 e pelà Ruà Dr. Ar-
màndo Leçà, nº 81, que fàz pàrte do pre dio em regime de propriedàde 
horizontàl sito nà Tv. Helenà Vieirà dà Silvà, dà UF de Màtosinhos e Leçà 
dà Pàlmeirà, do concelho Màtosinhos, descrito nà Conservàto rià do Regis-
to Prediàl de Màtosinhos sob o nº 1923, dà freguesià de Leçà dà Pàlmeirà 
e inscrito nà màtriz prediàl urbànà sob o àrtigo 7033, dà unià o dàs fregue-
siàs de Màtosinhos e Leçà dà Pàlmeirà, concelho Màtosinhos. 

 
 

LOCALIZAÇA O: 
 
Ruà Dr. Armàndo Leçà, nº 81 (c/ Entràdà pelo nº 252, Tv. Helenà Vieirà dà 
Silvà) 4450-662 Leçà dà Pàlmeirà 
 

A REA BRUTA PRIVATIVA: 727.88m2 

A REA BRUTA DEPENDENTE: 1.547,02m2 

 
ZONA ENVOLVENTE:  

Pro ximo do Come rcio e Serviços de Leçà dà Pàlmeirà;  

Pro ximo dà A28 e A42;  

Junto à  pràià de Leçà dà Pàlmeirà (Fàrol dà Boà Novà) 

  
Rua José Luís de Andrade, nº 63, 3º Andar, Sala 304 

4780-487 Santo Tirso 

Tlm: 915 938 900/915 942 920 Tlf: 252  081 786 

                    www.exclusivagora.com / geral@exclusivagora.com  

VALOR MÍNIMO DE VENDA 

1.156.000,00€  
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