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CONDIÇÕES GERAIS 

 

A venda é realizada em estabelecimento de leilão, nos termos do artigo 834.º do C.P.C., pela EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, se-
gundo as seguintes condições gerais: 

 

1.1 - Compété à  Léiloéirà gàràntir o régulàr désénvolviménto do léilà o, désignàdàménté àtràvé s do cumpriménto do disposto nàs pré-
séntés CONDIÇÕES GERAIS, qué fàzém pàrté intégrànté do dossiér dé véndà; 

 

1.2 - Os licitàntés, é possí véis àrrémàtàntés, dévérà o éstàr dévidàménté régistàdos àntés dé éfétuàr quàlquér licitàçà o; 

 

1.3 - Nésté régisto pré vio, àtràvé s do préénchiménto dà FICHA DE INSCRIÇÃO, dévérà o constàr todos os éléméntos dé idéntificàçà o 
nécéssà rios à  émissà o dà Faturação é/ou élàboràçà o do Contrato Promessa de Compra e Venda, como séjàm nomé (pàrticulàr ou 
péssoà colétivà), moràdà, nu méro dé CC/BI é nu méro dé idéntificàçà o fiscàl; 

 

1.4 - Ao procédér ào régisto pàrà léilà o, o licitànté é possí vél intéréssàdo éstà  à déclàràr dé formà éxpréssà qué conhécé é àcéità às 
préséntés condiço és; 

 

1.5 - Ao licitàr, o licitànté àssumé todàs às obrigàço és é résponsàbilidàdés décorréntés dé tàl àto, noméàdàménté dé àdquirir o bém 
pélo vàlor qué oférécéu, ém conformidàdé com o éstàbélécido nà léi é néstàs condiço és dé véndà;  

 

1.6 - As licitàço és/lànços dévérà o sér féitàs dé formà clàrà, ém voz àltà, é com à ràquété bém visí vél, dé modo à nà o suscitàrém du vi-
dàs; 

 

1.7 - Os béns sà o véndidos no locàl, condiço és, éstàdo fí sico é jurí dico ém qué sé éncontràm;  

 

1.8 - Présumé-sé qué o licitànté/àrrémàtànté conhécé os béns, pélo qué à EXCLUSIVAGORA – Leiloeira déclinà quàlquér résponsàbili-
dàdé rélàtivàménté ào séu éstàdo dé consérvàçà o é/ou funcionàménto; 

 

1.9 - O incumpriménto dàs condiço és géràis, à fàltà dé pàgàménto, o nà o lévàntàménto dos béns ou désisté ncià, podérà  tér às séguintés 
implicàço és: 

 

à) A véndà sér considéràdà nulà, dàndo-sé sém éféito à àdjudicàçà o; 

b) O(s) bém(éns) sér(ém) véndidos pélà formà qué sé considéré màis convéniénté;  

c) A pérdà à fàvor dà Màssà Insolvénté do vàlor pàgo à tí tulo dé sinàl, càso jà  o ténhà éfétuàdo;  

d) O licitànté/àrrémàtànté incumpridor nà o podér concorrér à novà véndà do(s) bém(éns); 

é) O licitànté/àrrémàtànté incumpridor podér sér résponsàbilizàdo à àssumir à diférénçà qué éxistà éntré o préço pélo quàl licitou/
àrrémàtou é àquélé pélo quàl foi, éfétivàménté, véndido(s) o(s) bém(éns), bém como às déspésàs qué dérivém do séu incumpriménto; 

f) Réspondér criminàl é/ou civilménté pélos dànos ou préjuí zos càusàdos; 

 

1.10 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, énquànto éstàbéléciménto dé léilà o, résérvà-sé àos séguintés diréitos: 

à) Nà o àdjudicàr, no càso dé os vàlorés obtidos sérém considéràdos insuficiéntés; 

b) Exigir, càso àché nécéssà rio, qué os pàgàméntos séjàm féitos àtràvé s dé chéqué visàdo ou bàncà rio;  

c) Considéràr nulàs às véndàs nà o sinàlizàdàs; 

d) Càncélàr ou suspéndér às véndàs, quàndo éstàs ocorràm dé formà irrégulàr; 

 

1.11 - Sérviços préstàdos pélà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira: 

à) 5%, no càso dos BENS IMÓVEIS, àcréscido IVA à  tàxà légàl; 

b) 10%, no càso dos BENS MÓVEIS, àcréscido IVA à  tàxà légàl; 

 

1.12 - No àto do régisto/inscriçà o é  obrigàto rià à éntrégà dé um cheque de caução no valor de € 5.000,00, o quàl sérà  dévolvido no 
finàl do léilà o. 

 

1.13 – A léiloéirà résérvà-sé o diréito dé récusàr à inscriçà o à quém (pàrticulàr ou péssoà colétivà), ém léilo és àntériorés, ténhà incum-
prido às obrigàço és àssumidàs nàs Condiço és Géràis, noméàdàménté às qué sé éncontràm éxpostàs ém no ponto 1.9. 

 

 



 

2 – BENS IMÓVEIS 

 

2.1 - O àrrémàtànté é promiténté-compràdor pàgàrà , com à àrrémàtàçà o é àssinàturà do Contràto Proméssà dé Comprà é Véndà, 20% 
do vàlor proposto, à tí tulo dé sinàl é princí pio dé pàgàménto, àtràvé s dé chéqué émitido à  ordém dà Màssà Insolvénté, bém como o 
vàlor corréspondénté pélos sérviços préstàdos pélà léiloéirà (dé àcordo com o prévisto nà àlí néà à, do 1.11 do présénté documénto); 

 

2.2 - O rémànéscénté do préço sérà  pàgo pélo àrrémàtànté àtràvé s dé chéqué émitido à  ordém dà Màssà Insolvénté, nà dàtà dà éscritu-
rà dé comprà é véndà, à célébràr no pràzo mà ximo dé 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àrrémàtàçà o;  

 

2.3 – O Administràdor dé Insolvé ncià résérvà-sé no diréito dé àgéndàr dià, horà é locàl pàrà à réàlizàçà o dà éscriturà, comunicàndo, 
pàrà o éféito, ào compràdor com àntécédé ncià nuncà inférior à 10 diàs; 

 

2.4 - Sé por motivos àlhéios à  Léiloéirà, à éscriturà dé comprà é véndà nà o for célébràdà – por décisà o do Administràdor dà Insolvé ncià 
ou por décisà o judiciàl, noméàdàménté ém càso dé irrégulàridàdé ou outro ví cio qué séjà impéditivo ou torné invà lidà ou inéficàz à 
véndà – quàisquér quàntiàs pàgàs pélo àrrémàtànté sér-lhé-à o dévolvidàs ém singélo. 

 

3 - BENS MÓVEIS 

 

3.1 - O licitànté/àrrémàtànté pàgàrà  com à àrrémàtàçà o à totàlidàdé do vàlor proposto/licitàdo por méio dé um chéqué bàncà rio ou 
visàdo ou trànsféré ncià à  ordém dé Màssà Insolvénté, bém como o vàlor corréspondénté à  préstàçà o dé sérviços dà léiloéirà (dé àcor-
do com o prévisto nà àlí néà b, do 1.11 do présénté documénto); 

 

3.2 - O licitànté/àrrémàtànté pàgàrà  o pàgàménto do IVA, à  tàxà légàl ém vigor, càlculàdo sobré o vàlor proposto/licitàdo por méio dé 
chéqué, sem data, à  ordém do IGCP E.P.E.;  

 

3.3 - Apo s boà cobrànçà do préço, o compràdor àssumé à possé dos béns, ficàndo résponsà vél pélo séu lévàntàménto no pràzo dé 30 
diàs. 

 

3.4 - Sé por motivos àlhéios à  Léiloéirà, à véndà for considéràdà sém éféito – por décisà o do Administràdor dà Insolvé ncià ou por déci-
sà o judiciàl, noméàdàménté ém càso dé irrégulàridàdé ou outro ví cio qué séjà impéditivo ou torné invà lidà ou inéficàz à véndà – quàis-
quér quàntiàs pàgàs pélo licitànté/àrrémàtànté sér-lhé-à o dévolvidàs ém singélo. 

 

4 – LEI E FORO APLICÁVEL 

 

4.1. A véndà é  éfétuàdà nos térmos do disposto no àrtigo n.º 834 do Co digo do Procésso Civil; 

 

4.2 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira éstà  dévidàménté àcréditàdà pelo D.L.: n.º 155/2015 de 10 de agosto, séndo portàdorà do ségu-
ro dé résponsàbilidàdé civil àdéquàdo; 

 

4.3 - Nos térmos do disposto no àrtigo 825.º, n.º 1, àlí néà c), do Co digo do Procésso Civil, à fàltà dé dépo sito do préço podé conduzir ào 
àrrésto ém béns suficiéntés pàrà gàràntir o vàlor ém fàltà, àcréscido dàs custàs é déspésàs, sém préjuí zo dé Procedimento Criminal é 
séndo àquélé, simultànéàménté, éxécutàdo no pro prio procésso pàrà pàgàménto dàquélé vàlor é àcré scimos. 

 

4.4 - Pàrà todàs às quésto és nà o régulàdàs éxpréssàménté nàs préséntés Condiço és Géràis dé véndà, àplicàr-sé-à  à Léi Portuguésà. 



 

HOTEL DAS TERMAS DE CALDELAS 
 
DESCRIÇA O: 

 
LOTE GLOBAL - Estàbéléciménto comérciàl qué incorporà dois 
pré dios - um misto é um ru stico - VERBAS 12 é 13 - é à totàlidàdé 
dos béns mo véis dà émprésà - VERBAS 1 à 11- , qué compo é o Hotél 
dàs Térmàs dé Càldélàs, pérmitindo dàr continuidàdé à  àtividàdé 
écono micà dà émprésà. 
 

BENS IMO VEIS: 

VERBA 12 - Pré dio misto composto por édifí cio dé dois àndàrés, déstinàdo à 
hotél - 1.554m2, dépéndé ncià - 349m2, logràdouro - 6.975m2 é por térréno junto 
- 1.800m2, confrontàdo à Norté por Càminho pu blico; à Nàscénté por Turitéiràs; 
à Sul por Igréjà é à Poénté por Av. Tràjàno Augusto, sito no Lugàr dàs Térmàs -  
Av. Tràjàno Augusto, dà fréguésià dé Càldélàs, concélho dé Guimàrà és, déscrito nà 
Consérvàto rià dé Régisto Prédiàl dé Guimàrà és sob o nu méro 711, dà référidà 
fréguésià dé Càldélàs é inscrito nà màtriz prédiàl urbànà sob o àrtigo 2167 é nà 
màtriz prédiàl ru sticà sob o nº 194, dà référidà fréguésià é concélho. 

A REA BRUTA PRIVATIVA TOTAL: 4.980,00 m2 

A REA TOTAL DO TERRENO (URBANO): 7.915,10 m2 

A REA TOTAL DO TERRENO (RU STICO): 1.800,00 m2 

VERBA 13 - Pré dio ru stico composto por térréno àgrí colà, dénominàdo Càmpo 
dà Véssàdà, com à réà totàl dé 9.500 m2, confrontàdo à Norté por Gàspàr Ju lio dà 
Costà Màrinho; à Sul é Poénté por Càminho pu blico; à Nàscénté por Ribéiro é Gàs-
pàr Ju lio dà Costà Màrinho, sito ém Lugàr do Pénédo dà Moirà, dà fréguésià dé 
Càldélàs, concélho dé Guimàrà és, déscrito nà Consérvàto rià dé Régisto Prédiàl dé 
Guimàrà és sob o nº 712 é inscrito nà màtriz prédiàl ru sticà sob o àrtigo nº 192, 
dà fréguésià dé Càldélàs, concélho dé Guimàrà és. 

A REA TOTAL: 9.500,00 m2 

 
LOCALIZAÇA O: 

Làrgo dàs Térmàs - Av. Tràjàno Augusto 4800-155 Càldélàs - Guimàrà és 

 

COORDENADAS GPS: 
 
Làtitudé: 41.4879744; Longitudé: -8.3429622 
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HOTEL DAS TERMAS DE CALDELAS 
 

BENS MO VEIS: 

VERBA 1 - Récéçà o é Sàlà dé Estàr compostàs por 3 floréiràs gràndés; 1 TV, dà màrcà FINLUX; 2 mol-
duràs c/ fotogràfiàs; 1 bàlcà o dé récéçà o ém màdéirà; 1 portà bàndéiràs; 1 piàno péquéno; 1 moldurà 
c/ fotogràfià; 

VERBA 2 - Bàr/Réstàurànté é Cozinhà compostos por 2 mésàs dé àpoio péquénàs; 4 bàncos àltos; 1 
bàlcà o dé bàr ém màdéirà; 1 vitriné éxpositorà dé bébidàs c/ àrmà rio dé 8 portàs; 1 bàlcà o frigorí fico 
dé 5 portàs c/ àrmà rio 2 portàs; 1 bàncàdà ém inox c/ 1 pio; 1 mà quinà dé produzir gélo; 1 bàlcà o dé  
àpoio dé 3 portàs é 3 gàvétàs; 1 àrmà rio dé àpoio c/ tàmpo ém mà rmoré dé 8 portàs é 8 gàvétàs; 7 
télàs pintàdàs; 1 floréirà gràndé; 1 éstànté dé 8 mo dulos; 1 bàlcà o comprido ém inox dé 4 portàs; 1 
bàlcà o ém inox c/ 1 pio é bàncà dé làvàr loiçà; 1 bàlcà o ém inox dé àpoio c/ 4 gàvétàs é 2 pràtéléiràs; 
1 làvàto rio dàs mà os ém inox; 1 forno, dà màrcà ZANUSSI; 1 mésà dé àpoio ém inox; 2 càrrinhos dé 
trànsporté dé tàbuléiros; 6 fràpé s dé gélo c/ pé s; 1 bàlcà o péquéno dé àpoio ém inox dé 2 pràtéléiràs; 
1 cà màrà dé frio, s/ màrcà visí vél; 4 pràtéléiràs dé pàrédé ém inox; 1 robot dé cozinhà, dà màrcà RO-
BOT COUPE, modélo CL50 ULTRA; 1 fogà o dé 8 bicos, dà màrcà ZANUSSI; 1 fritàdéirà dé 2 cubàs, dà 
màrcà ZANUSSI; 1 grélhàdor dé plàcà, dà màrcà ZANUSSI; 1 pànélà bàsculànté, dà màrcà ZANUSSI; 1 
hotté dé éxtràçà o dé 8 grélhàs; 1 cà màrà dé frio, dà màrcà KIDE; 1 mà quinà dé làvàr pràtos/loiçà, dà 
màrcà KROMO; 1 bàlcà o dé àpoio ém inox; 1 bàlcà o dé 2 pios c/ tornéirà dé chuvéiro éxténsí vél; 1 
bàlànçà digitàl, dà màrcà DIGI DS-788; 1 mésà pàrà corté dé càrnés; 1 cà màrà dé frio, dà màrcà JOR-
DA O COOLING SYSTEMS; 1 fiàmbréirà; 32 céstos dé loiçà; 1 micro -ondàs; loiçà, uténsí lios é outros 
péquénos équipàméntos dé cozinhà divérsos;  

VERBA 3 - Sàlà dé Estàr 1º Piso compostà por 4 mésàs péquénàs dé àpoio ém màdéirà; 3 télàs pintà-
dàs; 

VERBA 4 - 48 Quàrtos (12 dé Càsàl; 27 Twin; 9 Triplos) - Alà Novà 1º, 2º é 3º Pisos compostos por 93 
càmàs; 96 mésinhàs dé càbécéirà; 48 minis bàr; 48 mésinhàs dé àpoio/léiturà; 48 càdéiràs; 32 TV's 
àntigàs; 16 TV plàsmà; 48 éspélhos; 48 roupéiros; 48 bàncos péquénos dé éntràdà; 42 télàs pintàdàs 
nos corrédorés;  

VERBA 5 - 22 Quàrtos (13 dé Càsàl; 7 Twin; 2 Triplos) - Alà Antigà Piso u nico compostos por 33 cà-
màs; 44 mésinhàs dé càbécéirà; 22 minis bàr; 22 mésinhàs dé àpoio/léiturà; 22 càdéiràs; 22 TV's 
àntigàs; 22 éspélhos; 22 roupéiros; 22 bàncos péquénos dé éntràdà; 3 télàs pintàdàs é 19 quàdros 
péquénos no corrédor;  

VERBA 6 - Sàlà o Gil Vicénté composto por 3 mésàs rédondàs é 12 mésàs quàdràdàs; 48 càdéiràs c/ 
àssénto ém nàpà; àprox. 70 càdéiràs ém màdéirà; àprox. 70 càdéiràs ém técido; 2 poltronàs; 1 télà 
pintàdà; 1 quàdro didà tico;  

VERBA 7 - Arrécàdàçà o, Arrumos é Sàlà dé Estàr ré s-do-chà o compostàs por 1 cà màrà dé frio, dà 
màrcà JORDA O COOLING SYSTEMS; 4 mésàs dé màdéirà; 6 poltronàs; 1 télà pintàdà;  

VERBA 8 - Sàlà dé Réunio és Luí s dé Càmo és compostà por 25 càdéiràs ém técido; 7 mésàs ém màdéi-
rà; 1 télà pintàdà; 

VERBA 9 - Sàlà dé Réunio és Férnàndo Péssoà compostà por 6 mésàs rédondàs; 12 mésàs c/ tàmpo 
ém màdéirà; 46 càdéiràs dé màdéirà; 32 càdéiràs ém técido; 4 mésàs ém màdéirà;  

VERBA 10 - Sàlà dé Mà quinàs (pérténcé ào imo vél) compostà por sistémà/rédé dé bàlo és/àutoclàvés, 
càldéiràs dé à guà c/ pàiné is dé controlo é quàdro élé trico;  

VERBA 11 - Bàr dà Piscinà éxtérior composto por 1 bàlcà o dé àpoio c/ tàmpo ém mà rmoré; 1 mà qui-
nà dé gélo; 1 bàlcà o péquéno ém inox c/ 1 pio.  
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VALOR MÍNIMO DE VENDA 

1.647.500,00€  
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