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Insolvência de Clube de Futebol Estrela da Amadora - Processo nº 22332/09.2T2SNTAbertura dia 15 de  abril de 2021, pelas 10h00, na sede da Onefix-Leiloeiros, Lda.
Propostas a enviar via CTT ou entregues em mão no dia de abertura - vide condições de venda.

Venda na globalidade:: 5.100.000,00€
Condições Gerais de Venda:

Imóveis

Bens móveis

Campos de Futebol | Bingo
Lote nº1:
(Verba nº1) - Prédio urbano composto de campo de futebol com 7.700m2, instalações de apoio 
com 6.760m2 e logradouro com 5.030m2, sito na Av. D. José I, Reboleira, freguesia de Venteira, 
concelho da Amadora, 2ª C.R.P. de Amadora (Reboleira): 129, matriz u: 2086.

(Verba nº2) - Parcela de terreno, iden�ficada por parcela B, que integra o campo de treinos com 
7.700m2, Bingo com 1.950m2, balneário an�go com 280m2 e parte do logradouro com 2.675m2, 
sito na Av. D. José I, Reboleira, freguesia de Venteira, concelho da Amadora, 2ª C.R.P. de Amadora 
(Reboleira): 618, matriz u: 846.

Obs.:
• O CDE - Clube Despor�vo Estrela tem um contrato anual de cedência temporária de u�lização do 
recinto despor�vo, com prestação anual no valor de 20.000,00€, com términus em 30/06/2021;
• O Bingo tem um contrato de arrendamento, com prestação mensal no valor de 10.000,00€, com 
início em 02/11/2014 e términus 02/11/2024.

Por determinação do Administrador Judicial, Dr. Jorge Calvete, e com a concordância da Comissão de Credores, procede-se à alienação dos bens acima iden�ficados, conforme as condições expressas no presente anúncio:

1. As duas verbas que compõem o lote 1 e os bens móveis, serão alienadas em conjunto (99,959% do valor de venda será atribuído aos imóveis e os restantes 0,041% aos bens móveis), pelo que não são consideradas 
propostas para a alineação individual. 

2. As propostas devem ser reduzidas a escrito e reme�das por correio até ao dia 08 abril 2021 , (inclui a data do registo da expedição dos CTT), através de carta registada com aviso de receção - devendo os subscritos conter 
a iden�ficação expressa da “Insolvência de Clube de Futebol Estrela da Amadora – Proposta de Compra” - para a Onefix-Leiloeiros, Lda., com morada na Rua da República, nº31, 2670-473 Loures, ou entregues pessoalmente 
no dia 15 abril 2021, até às 10h00, no local de abertura de propostas.

3. As propostas deverão ser dirigidas ao Administrador Judicial, Dr. Jorge Calvete, devendo as mesmas conter a iden�ficação completa do proponente, contacto telefónico, morada ou sede social, NIF/NIPC, beneficiário 
efe�vo, valor oferecido por extenso, indicação/iden�ficação completa do imóvel e acompanhadas de dois cheques que deverão ser bancários ou visados:
• Cheque de caução, correspondente a 10% do valor da proposta, passado à ordem de “Massa Insolvente Clube de Futebol Estrela da Amadora”;
• Cheque correspondente a 3% do valor da proposta, acrescido de IVA à taxa legal, a �tulo de comissão de venda, passado à ordem de “Onefix – Leiloeiros, Lda.”.

4. Não serão consideradas as propostas enviadas posteriormente ou em desrespeito do anteriormente fixado.

5. As propostas serão abertas no dia 15 abril de 2021, às 10h, na sede da Onefix-Leiloeiros, Lda., sito na Rua da República, nº31, 2670-473 Loures, na presença do Administrador Judicial, credores e proponentes que queiram 
estar presentes. Alterna�vamente, será possível o acompanhamento da abertura de propostas através de videoconferência pela plataforma ZOOM aos que manifestem interesse contactando o E-mail 
comercial@onefix-leiloeiros.pt.

6. Não há impedimento à apresentação de propostas de valor inferior ao valor mínimo de venda desde que sejam superiores a 3.100.000,00€, pelo que na eventualidade de exis�rem propostas acima deste valor (e inferior 
ao valor mínimo de venda), no imediato, será aberta licitação entre os proponentes, ficando as mesmas sujeitas à aprovação do Administrador da Insolvência e Comissão de Credores, sendo o registo de oferta vincula�vo 
pelo prazo de 45 dias (prazo não vincula�vo para a pronúncia sobre a sua aceitação ou não), sem prejuízo de poderem ser efetuadas outras diligências de venda no sen�do de obter melhores resultados, sendo o ofertante 
informado, podendo melhorar a oferta apresentada.

7. O Administrador da Insolvência / Comissão de Credores reservam o direito de não adjudicar na eventualidade da melhor proposta não ser considerada como sa�sfatória.

8. Os cheques bancários reme�dos pelos proponentes excluídos ou preteridos serão devolvidos aos mesmos no prazo de cinco dias úteis contado a par�r da decisão do Administrador Judicial e da comissão de credores a 
respeito da(s) proposta(s) vencedora(s).

9. Na data da abertura das propostas, será lavrada uma ata da respe�va sessão da abertura de propostas, com a descrição das propostas e montantes entregues. A ata e as propostas serão de imediato reme�das aos autos 
do processo de insolvência para consulta pelos credores e demais interessados

10.  O valor remanescente, ou seja, 90% do valor da venda, deverá ser liquidado através de cheque visado ou bancário, no ato de Escritura de Compra e Venda, a realizar no prazo de 60 dias corridos, sendo da 
responsabilidade do comprador a reunião e obtenção de todos os documentos para efeitos de transação (Licença de U�lização, Cer�ficado Energé�co, Ficha Técnica, dispensados legalmente para esta venda, entre outros 
que possam a vir a ser exigidos por en�dade financeira, em caso de recurso a crédito), assim como todas as despesas relacionadas com a mesma. 

11. Os bens móveis e imóveis serão entregues ao comprador no ato da Escritura de Compra e Venda.

12. Eventuais direitos de preferência serão acautelados e respeitados nos termos legais.

13. O incumprimento do pagamento dos bens adjudicados e demais condições anunciadas mo�vará o cancelamento da adjudicação, assim como a perda dos valores entregues, os quais reverterão a favor da Massa 
Insolvente e da Onefix – Leiloeiros, Lda.

14. Eventuais Cedências de Posição Contratual carecem de aprovação de quem de direito, podendo as mesmas não serem admi�das.

15. Qualquer situação de incumprimento imputável ao adjudicatário (incumprimento das condições gerais, falta de pagamento, não levantamento dos bens ou desistência) mo�vará a perda dos montantes já pagos, seja a 
que �tulo for e ainda poderá a venda ser considerada sem efeito; os bens reverterem a favor da massa insolvente, não se prescindindo da responsabilidade criminal e/ou civil pelos danos ou prejuízos causados.

16. Se por mo�vos alheios à Onefix – Leiloeiros, Lda., a venda for anulada, por quem de direito, as quan�as recebidas serão devolvidas em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente e da Onefix-Leiloeiros, 
Lda., nem o direito a qualquer indeminização.

Mobiliário| Equip. de Ginásio | Equip. Informá�co | Eletrodomés�cos | Lavandaria | Cafetaria | Cacifos

Estádio José GomesBingo


