
LEILÃO ELETRÓNICO 

INSOLVÊNCIA 
Sérgio Manuel Vieira de Sousa e Natália Dias da Silva Couto Vieira 

Proc. Insolvência nº 9237/18.5T8VNG 
Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia - 

Juiz 3 

INICIO: 23/12/2020 às 18:00 horas 

FIM: 22/01/2021 às 18:00 horas 

VISITAS: Acesso Público ao Local 

LOCAL: Rua Cimo da Aldeia, Vila Maior - Canedo 
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TERRENO RÚSTICO 

C/ 2.086 M2 

mailto:geral@exclusivagora.com


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 disposi-
çà 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 solicitàdo 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 emis-
sà 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.exclusivàgorà.com e  dà propriedàde dà EXCLUSIVAGORA – Leiloeirà Unipessoàl, Ldà. e pretende disponibilizàr àos 
potenciàis interessàdos, 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 e com às càràcterí sticàs e no estàdo fí sico e jurí dico em que 
àtuàlmente se encontrà, que foràm previàmente trànsmitido 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. Quàndo o perí odo de visitàs 
e  pre -definido, o horà rio e moràdà fí sico em que os bens podem ser visitàdos està o divulgàdos nà à reà do leilà o e/ou nà à reà do bem. Quàndo o tipo de 
visitàs e  por màrcàçà o, deverà  contàctàr à EXCLUSIVAGORA por telefone ou emàil à solicitàr o respetivo àgendàmento; 

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 Insol-
vente pelos seus encàrgos, 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 tico; 

2.5 – A EXCLUSIVAGORA 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 bem ànunciàdo àcimà do vàlor mí nimo de vendà, ficàndo às mesmàs sujeitàs à  àceitàçà o pelo Adminis-
tràdor dà Insolve ncià. 

3 – LEILÃO ELETRÓNICO – FUNCIONAMENTO 

3.1 – O leilà o eletro nico serà  publicàdo no site www.exclusivàgorà.com, nà àbà “LEILA O ELETRO NICO”, 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  incrementàdo 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 nà o se responsàbilizà por eventuàis àtràsos do sistemà operàtivo pàrà 
efeitos de licitàçà o; 

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 em consonà ncià com o Administràdor de Insolve ncià; 

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 nà o se 
responsàbilizà 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 n-
cià/responsàbilidàde dà EXCLUSIVAGORA; 

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.exclusivàgorà.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 àces-
so; 

3.8 – Nà eventuàlidàde dà 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 montànte em dí vidà e de 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; 

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



3.11 – A EXCLUSIVAGORA recomendà à utilizàçà o de um browser àtuàlizàdo dàndo prefere ncià ào Google Chrome, nà o se responsàbilizàndo àssim se o 
browser nà o àtuàlizàr àutomàticàmente; 

3.12 – A EXCLUSIVAGORA, poderà  suspender o àcesso ào portàl do utilizàdor, sempre que este viole quàlquer disposiçà o legàl dàs presentes condiço es 
de vendà, bem como no càso de ser detetàdà àtividàde fràudulentà ou ligàçà o fràudulentà promovidà ou exercidà pelo pàrticipànte do leilà o e relàcio-
nàdà 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, nomeàdàmente, 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 à  
ordem dà Màssà Insolvente; 

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

4.1.3 – A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA, receberà , no àto dà àdjudicàçà o, umà remuneràçà o 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 pàrti-
culàr, 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 notificàr 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 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, receberà , àpo s o efetivo pàgàmento do respetivo preço, umà remuneràçà o 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. 

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 diàs à contàr à pàrtir do pàgàmento pàrà o levàntàmento dos bens, sendo que o nà o cumprimento 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 responsàbilidàde, do compràdor, com o àcompànhàmento dà encàrregàdà de vendà EXCLUSIVAGORA; 

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 intàctàs. 

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 reservà-se ào direito de demàndàr criminàlmente os responsà veis por quàlquer prà ticà ilí cità que interfirà, mànipule ou pre-
judique 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, à vendà for dàdà sem efeito/ànulàdà, por quem de direito, às quàntiàs serà o 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 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 àlteràço es à s presentes condiço es de vendà, pàrà o respetivo emàil fornecido no registo conforme àutorizàçà o expressà. 



 
TERRENO DE CULTURA C/ 2.086 M2 

 
DESCRIÇA O: 
 
VERBA 1 - Prédio rústico composto por culturà, denominàdo 
Agràs, com à reà totàl de 2.086 m2, confrontàdo à Norte por Màrti-
nho Soàres dàs Neves e Joàquim Nogueirà Pereirà; à Sul por Ne lson 
Diàs dà Silvà Couto, Fernàndo Diàs dà Silvà Couto e Armindo Diàs 
dà Silvà; à Nàscente por Càminho de Servidà o, Joàquim Rochà Bàp-
tistà, Mànuel Anto nio Ribeiro Màrques, Jose  Mà rio de Almeidà Pe-
reirà e Anà Pàulà de Almeidà Pereirà e à Poente por Joàquim No-
gueirà Pereirà e Ne lson Diàs dà Silvà, sito em Cimo dà Aldeià, dà fre-
guesià de Vilà Màior, concelho de Sàntà Màrià dà Feirà, descrito nà 
Conservàto rià de Registo Prediàl de Sàntà Màrià dà Feirà sob o nº 
783 e inscrito nà màtriz prediàl ru sticà sob o àrtigo nº 3312, dà uni-
à o dàs freguesiàs de Cànedo, Vàle e Vilà Màior, concelho de Sàntà 
Màrià dà Feirà.  
 

 

LOCALIZAÇA O: 
 
Ruà Cimo dà Aldeià, Vilà Màior – Cànedo 

 

A REA TOTAL: 2.086,00 M2 

 

ZONA ENVOLVENTE: 

Perto de Come rcio e Serviços; 

Pro ximo dà N222 
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VALOR MÍNIMO DE VENDA 

21.063,00€  
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