ACORDO

Entre:
a) Greendraive - Gestão e Exploração de Campos de Golf e Complexos Turísticos,
S.A., pessoa colectiva e de matrícula número 510628630, com o capital social de € 60.000,00
(sessenta mil euros), com sede na Rua Poeta Bocage, n.° 2, 1.0 C, em Lisboa, neste acto
devidamente representada por António Rosa e Carlos Cortês, na qualidade de
Administradores, doravante abreviadamente designada por Primeira Contraente,
Entidade Gestora ou Greendraive e
c) Clube de Golfe Quinta do Perú - Associação Desportiva, pessoa colectiva e de
matrícula número 503 239 410, com sede na Quinta do Perú, em Sesimbra, neste acto
devidamente representado por João Afonso Pereira Bento e AntónioLuna Vaz na qualidade
de membros da Direcção do Clube de Golfe Quinta do Peru, abreviadamente designado por
Segundo Contraente ou Clube;
Em conjunto designadas por "Partes".
E Considerando:
a. A Primeira Contraente é titular dos direitos de gestão, utilização e exploração dos lotes
de terreno propriedade do Arrábida - Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado - NIF 720 007 895 -, nos quais se encontra implantado um campo de golfe e
demais instalações que o integram, afectas à exploração comercial da actividade
desportiva de Golfe (Gub í-íouse, drivin.g range, balneários e estacionamento);
b. O Campo de Golfe é, desde Janeiro de 2014, explorado pela Primeira Contraente, nos
termos do contrato celebrado com o Proprietário, o já referido Arrábida - Fundo
Especial de Investimento Imobiliário Fechado, doravante apenas Fundo Arrábida ou
Proprietário.
c. Ao Clube incumbe, além do mais, proporcionar aos seus associados (adiante, os
"Sócios") o acesso à prática desportiva de Golfe e a colocação à sua disposição de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento das actividades que prossegue.
d. A importância da relação de mais de vinte anos do Clube e dos seus Sócios com o titular
do Campo, constituindo os Sócios uma clientela estável e fonte importante de receita.
e. A relevância que os Sócios possuem na estabilidade e continuidade do "Projecto
Orizonte" implementado, no início de 2014, pela Greendraive;

f. A relevância que os clientes da Primeira Contraente, utilizadores do Campo de Golfe da
Quinta do Peru têm para o "Projecto Orizonte" e a necessidade de coordenar e conjugar
a utilização do referido campo por Sócios e demais clientela;
g. A necessidade da Entidade Gestora e do Proprietário em tornar rentável a exploração do
Campo de Golfe da Quinta do Peru e o propósito das Partes em que o Campo seja
mantido com um excelente nível de qualidade;
h. A vontade em formdi7ar a relação existente estabelecendo, com clareza e objectividade,
a relação entre o Proprietário, a Entidade Gestora e o Clube e os direitos e obrigações
recíprocos quanto à utili7ação do Campo de Golfe e instalações na Quinta do Peru pelo
Clube, prestando reciprocamente os serviços que se revelem necessários a uma eficiente
exploração do campo de golfe;
i. O presente acordo e respectivos anexos ficam, em virtude do que supra se expôs,
intimamente ligados ao contrato de prestação de serviços que Clube e Entidade Gestora
também celebram na presente data - Anexo VI.
j. O Proprietário emitiu a Declaração em Anexo 1, com o reconhecimento da existência
do presente Acordo, do regulamento de utiui?ação de campo (adiante "Regulamento de
Utilização do Campo" ou "Regulamento") em Anexo III e dos direitos e obrigações dos
Sócios nestes consagrados.
k. O Clube alterou os seus Estatutos para os conformar com o disposto no presente Acordo
e na medida em que seja necessário, a Direção submeterá em prazo razoável à Assembleia
Geral, a aprovação das deliberações necessárias para os conformar com os acordos entre
as Partes.
É celebrado o presente Acordo, o qual se rege pelos considerandos supra e pelas cláusulas
seguintes:
Cláusula Primeira
(Objecto)
1. O presente Acordo tem por objecto a regulamentação dos termos e das condições de
acesso e de utilização pelos Sócios do Clube Golfe Quinta do Peru, do Campo de Golfe
e demais instalações que o integram e a ele afectas, incluindo: a sala dos Sócios,
balneários, estacionamento, guarda de equipamento, em conjunto as "Instalações".
2. Pelo presente Acordo, as Partes comprometem-se a, reciprocarnentç, dentro das
competências de cada uma, criar as condições necessárias que permitam o acesso e
ulização do Campo de Golfe e demais Instalações aos Sócio do Clube de Golfe Quinta
do Peru, em condições diferenciadas e privilegiadas face aos demais utilizadores. No que

toca ao Campo de Golfe, nas condições expressas no presente Acordo e seus anexos e,
quanto às Instalações, nas condições que correspondem à prática actual.
3. Na medida em que seja necessário, a Direção submeterá à Assembleia Geral do Clube,
em prazo razoável, a aprovação das deliberações necessárias para os conformar com os
acordos entre as Partes.

Cláusula Segunda
(Sócios Efectivos)
1. A qualidade de Sócio Efectivo do Clube Golfe Quinta do Peru depende da titularidade
de um Membershi» ou da admissão como Sócio Efectivo Anual nos termos do Artigo 3°
dos Estatutos do Clube.
2. O regime do Membershzp, e as condições para a admissão como Sócio Efectivo Anual,
encontram-se estabelecidos no regulamento anexo ao presente Acordo (Anexo II), que
faz parte integrante deste Acordo.
3. O Clube obriga-se a apenas aceitar como seu sócio os titulares de Membership ou quem
seja Sócio Efectivo Anual, e desde que não se verifique motivo grave e justificado - e.g.
no comportamento social do candidato -, que legitime a recusa da atribuição da qualidade
de Sócio e, em qualquer caso, sem prejuízo das regras disciplinares e regulamentares que
regem o Clube a que os titulares de Membershs e cada Sócio Efectivo Anual, ficam
sujeitos enquanto Sócios.
4. A aquisição, detenção e transmissão de Memberships e a admissão de um Sócio Efectivo
Anual obedecerá às regras constantes do referido Anexo II ao presente acordo, não
podendo o Clube aceitar como Sócio quem não cumpra as referidas regras, podendo a
Entidade Gestora limitar o acesso e frequência do Campo de Golfe e Instalações a tais
pessoas.

Cláusula Terceira
(Direitos de utilização)
1. Os direitos e períodos de utilização reservados aos Sócios estão estipulados no'
Regulamento de Utilização do Campo, junto ao presente Acordo sob Anexo III.
2. Quaisquer alterações ao Regulamento de Utilização do Campo que limitem os direitos
conferidos aos Sócios, só procederão se efectuadas .nos termos previstos no presente
Acordo e no Regulamento, ou com o acordo expresso do Clube.
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3. Os direitos dos Sócios relativos às Horas de Saída dos Sócios, manter-se-ão nos termos
estabelecidos no Regulamento de Utilização do Campo.
4. As Horas de Saída exclusivas dos Sócios aumentarão em 9 (nove) minutos por cada 20
(vinte) novos Sócios que o Clube venha a ter.
S. As Horas de Saída dos Sócios são horas de saídas do tee do buraco 1 e do tee do buraco
-

10, para partidas de 18 buracos, cabendo à Primeira Contraente, por intermédio de um
starter e de rangers no campo, assegurar a continuidade e adequada fluidez do jogo dos
Sócios.

Cláusula Quarta
(Quotas e contrapartida da utilização)
1. O gozo dos direitos de utilização do Campo e Instalações atribuídos aos Sócios depende
também do pagamento de uma quota anual ao Clube (adiante "Quota" ou "Anuidade"),
em valor que será fixado pela Greendraive de acordo com as regras estabelecidas na
presente cláusula e uma vez ouvida a Direcção do Clube.
2. Para o ano de 2016, o aumento da quota anual corresponderá a um acréscimo de 3%
(três por cento) relativo ao valor praticado em 2015.
3. Para os anos seguintes, e caso o valor médio dos greenjèes cobrados no ano anterior a
utilizadores não-sócios tenha sofrido um agravamento superior ao IPC (Índice de Preços
ao Consumidor) poderá a Óreendraive definir uma actualização da Anuidade em
percentagem idêntica ao referido agravamento, mas sempre com a limitação de 5% (cinco
por cento) anual. Sendo a alteração do valor médio dosreenfees cobrados a não Sócios
inferior ao IPC, será este o factor de actualização, desde que positivo.
4. Independentemente da data de pagamento da primeira Anuidade, cada uma das
Anuidades subsequentes será paga até ao dia 31 de Janeiro do ano civil a que respeita,
sendo os Sócios notificados do respectivo valor com, pelo menos, trinta dias de
antecedência sobre tal data de vencimento. A falta de pagamento do valor da Quota até
ao dia 31 de Janeiro do correspondente ano civil, implica, para o Sócio em causa, uma
penalização de montante igual a 5 % da Anuidade.
5. A Greendraive poderá, mediante um acréscimo no custo, possibilitar o pagamento do
valor da Anuidade em mensalidades. O pagamento da Anuidade em mensalidades
(adiante "Mensalidades") será efetuado por .débito em conta, devendo o Sócio entregar
junto da Greendraive toda a documentação necessária para o efeito, até ao final do mês
de Janeiro do ano a que respeita, sob pena de, não o fazendo, ser considerada ineficaz a
opção pelo pagamento mensal.

6. A falta de pagamento de qualquer uma das Mensalidades implicará para o Sócio, a
obrigatoriedade de liquidar a totalidade das prestações vincendas, acrescidas de uma
penalização de S%, ficando suspensos os seus direitos como sócio até à respectiva
regularização.
7. O Clube compromete-se a manter as diversas categorias de Sócios do Clube actualmente
existentes com a correspondente obrigação de pagamento de uma Quota cm valor
diferenciado da quota do Sócio Efectivo, a saber:
a. Juvenis (até 18 anos), Juniores (de 19 até aos 25 anos), Cônjuge de Sócios
Efectivo e Eventual (Sócio que não joga aos fins de semana), aplicando-se o
disposto nos pontos 1 e 2 anteriores quanto à actualização anual do valor da
quota de cada categoria. As diversas designações de Sócios poderão ser alteradas
ou completadas por acordo entre as partes.
8. A Greendraive fixará anualmente as condições para os Sócios da Quinta do Peru
acederem aos demais campos explorados e pertencentes ao Grupo Orizonte, mediante
o pagamento de um valor diferenciado de Quota.
9. O Clube, como contrapartida da possibilidade de utilização do campo nos termos
estabelecidos no presente Acordo, e comparticipando assim nos custos referentes a
manutenção e conservação do campo, pagará à Greendraive, uma remuneração anual
variável (acrescida de IVA), a liquidar em duodécimos, a fixar por esta, debitando para o
efeito, mensalmente, a correspondente factura relativa a mão-de-obra. O valor da
remuneração anual a debitar (incluindo o IVA) não poderá ser superior ao valor das
receitas do Clube com as Anuidades - quer sejam pagas de uma só vez ou em
Mensalidades - e eventuais penalizações aplicáveis, uma vez deduzidos 12€ por cada
Sócio (excluindo os não residentes e jovens até 35 anos) e os custos do pessoal da
Greendraive afectos ao Clube.
10. O Clube terá outras receitas próprias decorrentes da inscrição em competições do
Calendário do Clube, patrocínios ou outras. Se as actividades do Clube tendentes à
obtenção de receitas implicarem a utili7ação do Campo e das Instalações por nãõ Sócios,
terão de ser prévia e expressamente aprovadas pela Greendraive.
11. O Clube é o responsável pelo desenvolvimento da parte social e desportiva dos Sócios,
e, com a colaboração da Greendraive, incentivará a participação de equipas
representativas do Clube em competições como forma de promoção do Clube e Campo.
12. A penalidade prevista nos números 4 e 6 dsta cláusula por mora no pagamento da
Quota, só será aplicada se o Membro em falta, sendo primário, não' regularizar o
pagamento no prazo de 15 dias depois de interpelado para o fazer pela Greendraive ou
peÏô Clube ou se o atraso se fundar em motivo não atendível para o Clube e Greendraive.

Cláusula Quinta
(Transmissão de posição contratual)
A Entidade Gestora é livre de transmitir a gestão do campo a terceiros, conquanto tal
transmissão seja precedida do reconhecimento e adesão dos terceiros que lhes sucedam ao
presente Acordo, ao Regulamento e demais acordos que venham a ser celebrados com o
Clube.
Cláusula Sexta
(Generalidades)
1. As Partes obrigam-se ao estrito e pontual cumprimento do presente Acordo. O Clube,
na medida das suas competências, fará que os Sócios cumpram com o disposto no
Acordo e o Regulamento que publicitará, obrigando-se ainda a agir, disciplinarmente se
for necessário e possível, sobre os Sócios que, por acto ou omissão, violem culposamente
e na parte que se lhes aplica, o Acordo, o Regulamento e demais acordos que venham a
ser celebrados entre as Partes.
2. As Partes reunirão de forma periódica, num mínimo de duas vezes por ano para
acompanhar a execução do presente Acordo e tratarem de assuntos de interesse comum
relativos designadamente, à monitorização da utilização das horas de saída e à boa
qualidade da manutenção do Campo que as Partes pretendem.

Cláusula Sétima
(Vigência e Resolução)
1. O presente Acordo entra em vigor na data da sua assinatura, manter-se-á em vigor até
31 de Dezembro de 2036, e renovar-se-á de forma automática, nos mesmos termos, por
períodos de 5 (cinco) anos, sem prejuízo do disposto no número seguinte da presente
cláusula.
2. Qualquer uma das Partes, com uma antecedência mínima de seis meses sobre o final do
prazo inicial ou de qualquer uma das suas renovações, pode pedir a revisão dos termos
do Acordo se se verificarem alterações excepcionais que alterem com significativa
materialidade os fundamentos que determinaram a contratação, no sentido de
reaproximar os termos de tal relação.

3. Na falta de acordo quanto à necessidade de revisão ou dos valores do reequilíbrio, as
partes submeterão a divergência a peritagem ad-hoc em que acordem (ou, na falta de
acordo, à arbitragem), para que decida da necessidade e oportunidade da revisão.
Cláusula Oitava
(Incumprimento e Resolução)
1. As Partes procurarão resolver de forma amigável os eventuais desacordos quanto ao
cumprimento do presente Acordo e procurarão ainda reparar eventuais incumprimentos
do presente Acordo ou dos seus anexos, no prazo máximo de 30 dias após receberem
notificação da parte não faltosa dos factos que entenda constituírem incumprimento.
2. Se, até ao termo do referido prazo, a Parte inadimplente não fizer cessar a situação de
incumprimento e o mesmo respeitar ao incumprimento culposo, da obrigação do Clube
liquidar as quantias devidas à Greendraive nos termos deste Acordo e dos seus Anexos,
esta poderá resolver o presente contrato com efeitos imediatos.
3. Respeitando o incumprimento a quaisquer outras obrigações do Clube, que por este
sejam contestadas e se, apesar de decorrido o prazo estabelecido para a sua sanação, o
Clube não o tiver feito ou contestar que o deva fazer, pode a Greendraive resolver o
contrato, ficando os efeitos da resolução, na parte que respeita ao exercício dos direitos
pelo Sócios e Clube, suspensos até decisão do Tribunal.
4. Sem prejuízo do disposto na presente cláusula quanto à resolução contratual, o
incumprimento culposo, por parte de qualquer uma das partes, das obrigações
assumidas no presente contrato, constitui a parte faltosa na obrigação de indemnizar a
parte contrária por todos os danos causados, nos termos gerais do direito.

Cláusula Nona
(Termo do direito à utilização)
No termo ou na data de cessação do Acordo, seja qual for o motivo, o direito de utilização
do Campo de golfe e respectivas Instalações por parte dos Sócios passa a ficar sujeito a
critério da Greendraive enquanto Entidade Gestora, a quem competirá definir
casuisticamente, os termos e condições de acesso aos mesmos.
Cláusula Décima
(Alteração)

V-/

1. Qualquer alteração ao presente Acordo deverá revestir a forma de documento escrito
assinado pelas Partes.
2.

O não exercício, por qualquer uma das Partes, dos direitos e faculdades emergentes do
presente Contrato, em nenhum caso poderá significar renúncia a tais direitos ou
faculdades ou acarretar a sua caducidade, pelo que os mesmos manter-se-ão válidos e
eficazes não obstante o seu não exercício.

Cláusula Décima Primeira
(Integralidade)
O presente Acordo, com os seus Anexos, constitui o acordo integral das Partes relativamente
às matérias neste versadas, substituindo e revogando todos os acordos, compromissos,
discussões ou negociações prévios entre si sobre o mesmo objecto, constantes ou não de
documento escrito.

Cláusula Décima-Segunda
(Validade)
A invalidade, total ou parcial, de qualquer das disposições do presente contrato, não afectará
a validade das restantes previsões salvo se a parte interessada demonstrar que o fim
prosseguido pelas partes permite supor que estas não teriam concluído o negócio sem a parte
viciada.

Cláusula Décima-Terceira
(Foro)
1.

O presente Acordo fica sujeito à lei portuguesa.

2.

Todos os litígios relativos à interpretação, validade ou execução do presente Acordo,
que não possam ser amigavelmente resolvidos entre as partes no prazo de trinta dias
úteis, serão dirimidos por um Tribunal Arbitral, composto por três árbitros, constituído
e funcionando de acordo coma Lei 63/2012, renunciando as Partes a qualquer outro.

3.

A Arbitragem terá lugar em Lisboa.

4.

O Tribunal Arbitral decidirá segundo o direito constituído e da sua decisão não haverá
recurso.

5.

Para interposição de qualquer providência cautelar ou para executar, se necessário,
qualquer decisão final do tribunal arbitral, as Partes elegem o foro da Comarca de
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Celebrado em Quinta do Peru, aos 20 de Dezembro de 2016, em três exemplares, rubricados
e assinados .elas Partes Contraentes.
rimeiro Contraente'

Pelo Segundo Contraente
(

GNB FUNDOS
IMOBILIÁRIOS'
GRUPO NOVO BANCO
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www.gnbga.pt

AI'JExo À
DECLARAÇÃO

ARRÁBIDA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, NIF 720 007 895,
gerido e legalmente representado por GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. (anteriormente denominada ESAF - Espírito Santo Fundos de
Investimentos Imobiliário, S.A.), com sede na Avenida Alvares Cabral, número 41, em Lisboa,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula
e de pessoa colectiva 502 801026, com o capital social de € 1.250.000,00 (um milhão duzentos
e cinquenta mil euros), cuja administração lhe incumbe nos termos da deliberação do Conselho
Directivo da CMVM de 12 de Outubro de 2006 (adiante Fundo), representado por [...nome e
qualidade] por este meio declara que;
i)

Com efeitos a 01 de Janeiro de 2007, celebrou com a Sociedade Imobiliária e Turística
da Quinta do Perú, S.A., contrato de arrendamento no âmbito do qual esta sociedade
se obrigou a utilizar e explorar, formando uma unidade funcional de interesses e onde
se encontra implantado um campo de golfe e todas as respetivas estruturas físicas
necessárias, os seguintes prédios da titularidade do Fundo:

Prédio urbano designado por lote 189, sito na Quinta do Perú, freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Sesimbra sob o número 5846 e inscrito na respectiva matriz predial
sob o artigo 94192 ;

Prédio urbano designado por lote 190, sito na Quinta do Perú, freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Sesimbra sob o número 5847 e inscrito na respectiva matriz predial
sob o artigo 94209;

1

' FUNDOS
IMOBILIARIOS
GRUPO NOVO BANCO

Av. Álvares Cabral, 41
1250-015 Lisboa
Telefone: (+351)21 381 0800
www.gnbga.pt

Prédio urbano designado por lote 191, sito na Quinta do Perú, freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Sesimbra sob o número 6549 e inscrito na respectiva matriz predial
sob o artigo 94212;

Prédio urbano designado por lote 248, sito na Quinta do Perú, freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Sesimbra sob o número 5852 e inscrito na respectiva matriz predial
sob o artigo 93632;

Prédio urbano designado por lote 185, sito na Quinta do Perú, freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Sesimbra sob o número 6548 e inscrito na respectiva matriz predial
sob o artigo 9418;
ii)

Em 07 de Novembro de 2014, com efeitos retroagidos a 01 de Janeiro de 2014, foi
celebrada cessão da posição contratual, no âmbito da qual a sociedade Greendraive
- Gestão e Exploração de Campos de Golfe e Complexos Turísticos, S.A. (adiante
Greendraive), assumiu a posição contratual de arrendatária no contrato em
referência;

iii)

O contrato de arrendamento em referência foi objeto de sete aditamentos até à
presente data, tendo sido excluído do seu âmbito, aquando da celebração do
aditamento ao sexto aditamento em 12 de Dezembro de 2014, o prédio urbano
designado por lote 248;

iv)

A Greendraive promoveu, em ---, de

de 2015, pela elaboração e aprovação de

um Acordo que visa regrar os termos e as condições de acesso e de utilização pelos
Sócios do Clube de Golfe Quinta do Perú e demais jogadores, aos prédios acima
identificados Campo de Golfe e todas as respetivas estruturas físicas instalados nos
prédios objeto do contrato de arrendamento;
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V)

Reconhece, assim, o Declarante, a existência do Regulamento que titula os direitos
de utilização dos Sócios e respetivas obrigações do Clube de Golfe Quinta do Perú,
obrigando-se a dar conhecimento integral do conteúdo do mesmo caso venha a
ocorrer a transmissão de um ou de todos os prédios e bem assim, a garantir que o
adquirente, no título de compra e venda, assuma idêntica obrigação de
reconhecimento, anexando-se ao título, cópia do Regulamento vigente.

vi)

Cessando por qualquer causa a exploração da Greendraive, obriga-se o Declarante a
dar conhecimento da existência do mencionado Regulamento, à futura entidade
exploradora.

Lisboa, 09 de Maio de 2018
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Anexo II
Regime de Membershitis
e Sócios Efectivos Anuais

1. A qualidade de Sócio do Clube Golfe Quinta do Peru e todos os direitos inerentes à
qualidade de Sócio Efectivo, depende da detenção ou da aquisição de um Membershp ou
da admissão como Sócio Efectivo Anual nos termos do Artigo 3° dos Estatutos do
Clube.
2. Sem prejuízo do disposto no n.° 6 infra, poderão ser adquiridos Membershp à
Greendraive, que não serão transmissíveis, mediante um único pagamento, no valor a
definir por este última e que, para 2016, se fixa em €4.000,00 (quatro mil euros).
3. Poderão ainda ser admitidos como Sócios Efectivos pelo Clube (sendo designados por
Sócios Efectivos Anuais) aqueles que, a pedido da Greendraive SA, embora dispensados
da titularidade de um Membership nos termos descritos no presente Acordo, lhe paguem
uma "Anuidade Dfirenciadd', cujo valor será estipulado pela Greendraive SA, que, para
2016, se fixa em 200€ (duzentos euros) e que não poderá aumentar mais do que 10% ao
ano.
4. Caso um Sócio Efectivo Anual pretenda adquirir um Membershp, não transmissívei poderá
propor à Greendraive a sua aquisição pela diferença entre o valor em vigor à data (4.000€
em 2016) e a soma dos sobrevalores pagos em Anuidades Diferenciadas (diferença face
às Anuidades vigentes) em anos anteriores.
S. A Greendraive poderá limitar o número de sócios, não podendo esse limite ser inferior
a 330 sócios.
6. Os Membershp serão emitidos pela Greendraive SA e constituem o titular, uma vez paga
a Anuidade, no direito irrestrito à utilização do Campo e Instalações, nos termos
constante do Acordo e Regulamento. Clarifica-se que, para o efeito, o sócio titular de
uma pluralidade de Membershp (ainda que em resultado da substituição prevista' no
número seguinte), apenas terá de pagar as Anuidades correspondentes aos Membershp
activos.
7. As pessoas singulares que sejam titulares de Certificados de Membro (e desde que o valor
dos mesmos se encontre integralmente pago) ou de Acções antes emitidas pelo anterior
ppptietátio do campo, a SITQP, serão notificados, pela Grendraive, através de carta
registada com aviso de recepção, para a substituição dos mesmos por um número

equivalente de Memberships, o que deverão fazer até 1 (um) ano a contar da data da referida
notificação.
8. Os Membersh/ serão nominativos e:
8.1. Os Membershp serão livremente transmissíveis a familiares directos, ou seja, avós,
pais, cônjuges, filhos, netos e irmãos, seja a título gratuito ou qneroso.
8.2. Até 31 de Dezembro de 2022, os Membershp poderão ainda ser transmitidos pelos
respectivos titulares a quaisquer terceiros, devendo o Transniissário, na data da
transmissão, efectuar o pagamento à Greendraive de uma comissão de montante
equivalente a cinco vezes o valor da diferença entre a "Anuidade Diferenciada" e a
Anuidade vigentes à data da transmissão.
8.3. Os Membershps transaccionados a terceiros não poderão em qualquer circunstância
ser novamente transmitidos, a familiares directos ou a terceiros, e os direitos que lhe
estão associados caducam ao fim de 10 (dez) anos contados da data da aquisição
pelo terceiro.
8.4. Havendo Anuidades ou mensalidades vencidas e não liquidadas e/ou, enquanto não
for paga integralmente a comissão de venda prevista no 6.2, o Clube obriga-se a não
aceitar ou reconhecer os transmissários de Membershp como Sócios, impedindo-os
de utilização do Campo e das Instalações utilizadas pelo Clube, proibição essa que
pode igualmente ser exercida por parte da Greendraive.
8.5. A transmissão do Membershp, gratuita ou onerosa, que o Membro pretenda efectuar
nos termos do número anterior, não obriga a devolução pela Greendraive de
quaisquer montantes ou valores relativos a Anuidades pagas pelo Membro.
8.6. A produção de efeitos da transmissão do Membershi», está condicionada à recepção
pela Greendraive e pelo Clube, de'cópia do contrato de cedência (salvo tratandose de transmissão "mortis causa") e no caso de cedência a terceiros, do pagamento
da comissão correspondente, e ainda à confirmação por parte do Transmissário, de
que tomou conhecimento do Regulamento do Clube e que o aceita, devendo para o
efeito usar o modelo de contrato do Anexo IV ou V.
8.7. É vedada a transmissão do Membersbip a pessoas colectivas e a pessoa singular que
tenha deixado de ser Sócio por incumprimento do Regulamento ou por motivos
disciplinares.
8.8. O regime dos Membership pode ser alterado em qualquer momento pele Greendraive,
desde que não haja limitação de direitos dos titulares dos Membershp.Jconsultada
previamente a Direcção do Clube.

8.9. Norma transitória: até que sejam emitidos os Membership, os titulares de Certificados
de Membro ou de Acções da SITQP, gozam dos mesmos direitos ora estabelecidos.

Anexo III
Regulamento de Utilização do Campo
Sócios e Clientes

Capítulo 1 - CAMPO DE GOLFE - Generalidades.
1. O campo de Golfe da Quinta do Peru é regido pelas regras do Royal & Ancient Golf Club of St.
Andrews.
2. Os utili7adores do campo devem de ter um handicap oficialmente reconhecido, salvo situações
excepcionais expressamente autorizadas pelo Director do campo.
3. O handicap máximo permitido é de 36 para Homens e Senhoras.
4. O tempo máximo permitido para completar uma volta de 18 buracos é de 4 horas e 20 minutos.
S. Os utili7adores do campo devem de cumprir rigorosamente a "Etiqueta do Golfe".
6. As partidas devem ter início nos buracos 1 ou 10, não podendo ser alterada a sequência dos
buracos*.
7. O número máximo de jogadores por partida é de 4.
8. O treino só é autorizado no d,ivin range, puttinggreen e chippinggreen.
9. Todos os equipamentos de aluguerbuggies e tmlleys) devem ser entregues no caddy master,
após a conclusão do jogo.
10. O Director do campo ou o seu substituto, podem a qualquer momento e sempre que as
circunstâncias o justifiquem, encerrar o campo ou suspender o jogo.
11. Os horários de jogo e de funcionamento do campo devem de ser afixados pelo Director do
campo.
12. O campo de golfe da Quinta do Peru encerra nos dias 1 de Janeiro e 25 de Dezembro.

Capítulo II - CAMPO DE GOLFE - Sócios Clube Golfe Quinta do Peru
13. Aos Sócios do Clube Golfe Quinta do Peru são reconhecidos os seguintes direitos especiais de
utilização do Campo de Golfe, como contrapartida do pagamento da quota anual;
13.1. Período de Outubro a Maio
13.1.1. Horas de saída exclusivas:
Fins-de-semana e feriados entre as 8h00 e as 10h00.

13.1.2. Horas de saída com preferência de utilização pelos Sócios (horas que caso não sejam
ocupadas podem ser urili7adas por não Sócios);
Fins-de-semana e feriados das 10h00 às 12h00.
13.2. Período de Junho a Setembro
13.2.1. Floras de saída exclusivas;
Fins-de-semana e feriados entre as 7h30 e as 9h30.
13.2.2. 12.2.2 - Horas de saída com preferência de utili7ação pelos Sócios (horas que caso
não sejam ocupadas podem ser utilizadas por não Sócios);
Fins-de-semana e feriados das 9h30 às 11h30.
13.3. Os Sócios podem ainda jogar no Campo de Golfe fora das horas de saída Exclusivas e
Preferenciais, sempre que o desejarem e na medida da disponibilidade do Campo.
13.4. Utilização de 2 cestos de bolas de driving range por dia, a utilizar pelo próprio e no próprio
dia;
13.5. Utili7ação de 1 trolley manual por dia, pelo próprio, e no próprio dia;
13.6. Guarda de sacos e trolleys nas instalações do Campo de Golfe (sendo o carregamento de
baterias cobrado autonomamente).
13.7. Com o pagamento da quota de sócio Individual, o Sócio receberá três "vouchers"
individuais que lhe conferem o direito a convidar não Sócios para uma partida de 18
buracos. Os "vouchers" poderão ser utilizados individual ou colectivamente, mas sempre
até ao final do ano civil a que respeitam.
14. Os períodos determinados para as horas de saída exclusivas e de marcação preferencial pelos
Sócios poderão ser ajustados consoante a evolução do número de Sócios e a evolução das
respectivas taxas de ocupação, nos seguintes termos:
14.1. Se as horas de saída exclusivas dos Sócios tiverem uma utilização inferior a 72% das saídas
disponíveis, assim será diminuído o período .de exclusividade dos Sócios, de modo a atingir
a taxa de ocupação de referência que se estabelece em 75%;
14.2. Se as horas de saída exclusivas dos Sócios tiverem uma utilização superior a 78% assim..será
aumentado o período de exclusividade dos Sócios, de modo a atingir a taxa de ocupação de
referência de 75%;
14.3. A percentagem de utili7ação será aferida no mês seguinte a cada um dos períodos de análise
(Junho / Setembro e Outubro/MAIO).
14.4.Eventuais reduções ou aumentos de horas se saída exclusivas de Sócios, far-se-ão por
redução ou aumento da hora a partir da última hora de saída exclusiva, reduzindo-se ou

aumentando-se em consequência a última hora de saída preferencial na mesma medida (a
título de exemplo: se a última hora de saída se reduzir para as 9:45 a última hora de saída

Nn

preferencial passa para as 11:45 e o mesmo no sentido do aumento). O período das horas
preferenciais poderá ser ajustado em função da taxa de ocupação média dessas horas por
parte dos Sócios.
14.5.0 Clube e a Entidade Gestora reunirão periodicamente para monítoriração do disposto
neste ponto e proceder aos acertos necessários.

Capítulo II- CAMPO DE GOLFE - Reservas.
15. As reservas devem ser efectuadas pelo telefone (ou mail, directamente para a recepção do Clube,
futuramente poderão ser oniine. Deverão ser indicados os nomes de todos os jogadores na
partida.
16. Todos os jogadores devem de efectuar o check-in na Recepção antes de começarem a jogar.
17. A todos os jogadores será fornecido um documento comprovativo para apresentação ao starter.
18. Os Sócios do Clube de Golfe da Quinta do Peru e apenas estes, podem efectuar reservas para o
período das horas de saída,
aída;»>) Exclusivas:
a) Fim-de-semana, a partir das 8:00h do sábado anterior.
b) Feriados, com o máximo de 7 dias de antecedência
» Preferenciais:
a) Fim-de-semana, a partir das 8:00h do sábado anterior,
b) Feriados, com o máximo de 7 dias de antecedência
O direito de preferência de marcação de horas de saída pelos Sócios cessa as 10h00 da 4.'feira
anterior no caso de fim-de-semana e as 10h00 da antevéspera de feriado no caso de feriado,
podendo ser utilizadas por parte da Greendraive as saídas disponíveis.
19. Ao fim de semana e dias de feriado, no horário exclusivo dos Sócios, cada Sócio poderá convidar
outros jogadores não Sócios, nas seguintes condições:
a) presença do Sócio no check-in.
b) utilizar no máximo 2 tee times e os mesmos serem seguidos.
c) presença obrigatória de um Sócio em cada tee time.
20. A recepção e/ou Starter poderão, sempre que assim se justificar, juntar jogadores a partidas que
não estejam completas.

21. A não comparência, sem justificação ou aviso prévio com 48h de antecedência, será registado
como "No Show", e como consequência;
- 1' falta no prazo de 3 meses - impedimento de efectuar reservas para o fim-de-semana ou
semana seguinte;
- 2' falta no prazo de 3 meses - impedimento de efectuar reservas para os 2 fins-de-semana ou
semanas seguintes;

-3a falta no prazo de 3 meses—impedimento de efectuar reservas para os 4 fins-de-semana ou
semanas seguintes.

Capítulo III - CAMPO DE GOLFE - Acesso ao campo.
22. Os jogadores devem chegar ao tee de saída com a antecedência adequada que será de, pelo
menos, 5 minutos antes da hora de saída.
23. Os jogadores devem respeitar as instruções do Starter no tee de saída.
24. Os jogadores que cheguem ao tee de saída após o tempo estabelecido, perdem a sua ordem de
saída. A sua eventual recolocação na lista de saídas será determinada pelo Starter.
25. Os jogadores que por qualquer motivo, interrompam uma partida perdem o lugar no campo e
só podem regressar ao jogo depois de nova indicação do Ranger ou do Starter
26. Não é permitida a utili7ação de equipamento (tacos de golfe) por mais de um jogador.
27. Não é permitido fazer uso do campo de golfe como driving range, chipping ou putting green.
28. Os jogadores visitantes e os Sócios não estão autorizados a levar animais ao campo de golfe,
incluindo o driving range e zonas adjacentes de treino
29. Não é permitida a utili?ação de bolas de driving range no campo de golfe

Capítulo IV - CAMPO DE GOLFE - Etiqueta - Pace ofplay.
30. Qualquer formação que perca o seu lugar no campo ou tenha um buraco de distância em relação
ao grupo da frente deverá dar passagem ao grupo de trás. Este comportamento aplica-se mesmo
nas competições do Clube.
31. Partidas de 1 e 2 jogadores não têm qualquer prioridade no campo, a não ser que estejam a
disputar uma competição oficial do Clube.
32. Os jogadores devem reparar devidamente as marcas de bola pitch marks que tenham ficado no
green.
33. Os jogadores devem de entrar e sair dos bunkers no ponto mais 'próximo que se encontre ao
nível do green, devendo ainda regularizar a areia com um ancinho antes de prosseguir.
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Os jogadores devem de registar os resultados no "scorecard" após deixarem o green.
34.
35.Os jogadores, antes de se dirigirem para o green, deverão colocar os seus trolleys e ou buggies
na direcção do próximo tee de saída.
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Capítulo V CAMPO DE GOLFE Etiqueta Dress Code.
-

-

-

Os jogadores devem usar vestuário de golfe apropriado, devendo os Sócios assegurar que os seus
36.
familiares e convidados respeitem esta regra.
37.
Considera-se como fazendo parte do vestuário masculino apropriado: calças, calções de golfe e
camisas com colarinho e manga ou meia manga. É permitido o uso de t-shirt Técnica com meia
gola alta e manga comprida. Não são permitidos, nomeadamente: t-sbirts clássicas, camisolas de
alças, calças e calções de ganga, fatos de treino, fatos de banho, calções de ténis.
Considera-se como fazendo parte do vestuário feminino apropriado: calças, calções de golfe e
38.
camisas com colarinho e manga ou meia manga, camisolas de alças, coletes, vestidos, saias e
blusas. Não são permitidos, nomeadamente: t-shirts, tops, fatos de banho, fatos de treino, calças
e calções de ganga e calções de ténis.

39.
É aconselhável o uso de sapatos de golfe (soft spikes) no campo de golfe e nos campos de treino.
É permitido o uso de sapatos de ténis no campo de golfe e campos de treino.
Em caso de dúvida sobre o vestuário apropriado, deve ser consultado o Director do campo ou
40.
o seu substituto. Na ausência dos mesmos deve ser consultada a Recepção

Capítulo VII- CAMPO DE TREINO.
Só é permitido bater bolas dentro das áreas designadas pelas baias.
41.
Respeitar os jogadores, mantendo o silêncio.
42.
43.Não é permitido leccionar sem a autorização expressa do Director do Campo.
44.O Director do campo não se responsabiliza por acidentes causados pelo mau uso do
equipamento.
45.Não é permitido o uso das zonas de treino a pessoas que não tenham handicap, sem o
acompanhamento de um Profissional de ensino.
46.Não'é permitido recuperar as bolas de prática usadas no driving range.
47.Não é permitido o uso das bolas do driving range, no putting green e chipping green.

Capítulo VIII - BUGGIES - Utilização

48. Os buggies só podem ser uti1i7ados após entrega ao controlador do título de aluguer obtido na
recepção.
49. Os buggies só podem ser conduzidos por maiores de 16 anos.
50. O número de pessoas autorizado por buggy, é de dois, com dois sacos de golfe.
51. A circulação dos buggics é restrita às seguintes áreas:
a) parque de estacionamento;
b) campo de golfe.
52. A circulação de buggies não é permitida em greens, colares, tees e bunkers.
53. Não é permitido estacionar os buggies nas encostas dos Tees
54. A sinalética respeitante à circulação dos buggies deve de ser rigorosamente respeitada.
55. Não é permitida a utiH?ação dos buggies e trolleys fora do campo de golfe e áreas de treino.
56. Os condutores são o único responsável por quaisquer danos causados a pessoas ou propriedades,
incluindo a si mesmos e seus bens pessoais, causados pelo não cumprimento das regras de
circulação e segurança.
57. O Director do campo, ou o seu substituto, pode a qualquer momento e sempre que as
circunstancias o justifiquem, implementar regras específicas para a utlli7ação dos buggies
podendo mesmo interromper ou proibir o uso de buggies no campo

Capítulo IX - PROVAS DESPORTIVAS
58. O Clube tem o direito de organizar provas desportivas no período das horas exclusivas e
preferenciais dos Sócios, designadamente, as que constam do calendário tradicional de provas.
59. Caso pretenda organizar Torneios Comerciais (ou do Circuito Orizonte que venha a ser criado),
a Greendraive poderá requisitar a utili7ação do campo, mesmo com prejuízo para o período de
horas exclusivas e preferenciais dos Sócios, desde que essa requisição não exceda 9 (nove) dias
por ano e assegure um mínimo de 30 lugares a Sócios do Clube.
Os 9 (nove) dias referidos no parágrafo anterior poderá ser aumentado para 13 (treze ) na
eventualidade de se verificar uma grande procura por parte de promotores externos.
Sempre que a Greendraive exerça o direito de organizar anualmente mais de 9 (nove) provas com
prejuízo para o período de horas exclusivas e preferenciais dos Sócios, conceder-lhes-á, a pedido
do Clube, em cada um desses dias em excesso, horas preferenciais aos Sócios pelo período de

uma hora a contar da primeira hora disponível desse dia logo após a última hora de saída do
Torneio.
60. O Clube e a Greendraive promoverão /aceitarão ainda a realização de 1 (uma) prova anual do
calendário da FPG.

Anexo IV
Modelo de cedência de Membershíp

ACORDO DE TRANSMISSÃO DE
MEMBERSHIP A TERCEIROS NÃO-FAMILIARESÃO-FAMILIARES
CAMPO DE GOLFE DA QUINTA DO PERU
Entre:
,contribuinte fiscal
n°

, portador do documento de identificação n°

residente na

, doravante e

abreviadamente designado por PRIMEIRO CONTRAENTE e,
contribuinte fiscal
n°

, portador do documento de identificação n°

residente na

, doravante e

abreviadamente designado por SEGUNDO CONTRAENTE
CONSIDERANDO QUE:
A) O Primeiro Contraente é portador do Membership n°
sociedade

, emitido pela
, o

qual confere ao seu titular, o direito de ingresso e à utilização do Campo e das Instalações
do Clube de Golfe Quinta do Peru mediante o pagamento do respectivo preço de utilização
e respeito por acordos estabelecidos entre o Clube de Golfe Quinta do Peru e a
Greendraive SA, entidade gestora do campo;
B) O Segundo Contraente tem interesse em adquirir o Membership do Primeiro
Contraente;

É ajustado e reciprocamente aceite e celebrado, o presente Acordo de transmissão de
Membership, que se regulará pelas cláusulas seguintes:

- Cláusula ia
(Objecto)

Â- t/(-/

Pelo presente Contrato, o Primeiro Contraente transmite ao Segundo Contraente que lhe
adquire o Membership no
- Cláusula 2
(Comissão/Prazo de Validade/Anuidades)
1. O Segundo Contraente paga à Greendraive uma comissão de
euros, valor que deverá
liquidar na presente data.
2. O Membership transacionado não poderá ser novamente cedido, a familiares ou a terceiros, e
os direitos que lhe estão associados caducam ao fim de 10 (dez) anos contados da data da
transmissão.
3. O Segundo Contraente reconhece que, ao celebrar o presente acordo, fica obrigado a proceder
ao pagamento das Anuidades vincendas.
- Cláusula
(Obrigação de comunicação/condição suspensiva)
1.Os Contraentes ficam obrigados a comunicar a presente cedência à Greendraive SA e ao Clube
por intermédio de carta registada com aviso de recepção, juntando para o efeito cópia do acordo.
2.O exercício dos direitos e obrigações inerentes ao Membership adquirido dependem da prévia
liquidação da comissão referida no ponto 1. da Cláusula anterior, das Anuidades ou mensalidades
vencidas e ainda, da aceitação do Segundo Contraente como Sócio de Clube e do consequente
pagamento das Anuidades correspondentes.

Cláusula 4.
(Direito de informação)
O Segundo Contraente declara pelo presente que tomou integral conhecimento dos Estatutos do
Clube, Acordo de Utilização de Campo celebrado entre a Entidade Gestora e Clube, Regime de
Membership e Regulamento de Utilização de Campo, considerando-se plenamente informado
sobre os termos, direitos e obrigações conferidos e inerentes à titularidade do membership.

- Cláusula 5.
(Foro)

Todos e quaisquer litígios entre as Partes decorrentes da execução ou interpretação do presente
Contrato serão decididos pelo Foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer
outro.

Feito em duas vias originais, sendo uma para cada uma das partes signatárias, na Quinta do Peru,
aos(...)

Primeiro Contraente

Segundo Contraente

Anexo V
Modelo de cedência de Membership a familiares

ACORDO DE TRANSMISSÃO DE
MEMBERSHIP A FAMILIARES
CAMPO DE GOLF DA QUINTA DO PERU

Entre:
,contribuinte fiscal
n°

, portador do documento de identificação n°

residente na

, doravante e

abreviadamente designado por PRIMEIRO CONTRAENTE e,

,contribuinte fiscal
n°

, portador do documento de identificação n°

residente na

, doravante e

abreviadamente designado por SEGUNDO CONTRAENTE

CONSIDERANDO QUE:
A) O Primeiro Contraente é portador do Member.ship n°

, emitido pela

sociedade

, o

qual confere ao seu titular, o direito de ingresso e à utilização do Campo e das Instalações
do Clube de Golfe Quinta do Peru , mediante o pagamento do respectivo preço de
utilização e respeito por acordos estabelecidos entre o Clube de Golfe Quinta do Peru e a
Greendraive SA, entidade gestora do campo;
B) O Segundo Contraente é

do Primeiro Contraente e tem interesse em que

lhe seja cedido aquele Membership;

- Cláusula ia
(Objecto)
Pelo presente Contrato, o Primeiro Contraente transmite ao Segundo Contraente o
Membership n°

- Cláusula 2.
(Anuidades)
O Segundo Contraente reconhece que, ao celebrar o presente acordo, fica obrigado a proceder
ao pagamento das Anuidades vencidas e não liquidadas, bem como as vincendas.

- Cláusula 3.
(Obrigação de comunicação)
1.Os Contraentes ficam obrigados a comunicar a presente cedência à Greendraive SA, e ao Clube
por intermédio de carta registada com aviso de recepção, juntando para o efeito cópia do acordo.
2.O exercício dos direitos e obrigações inerentes ao Membership adquirido depende ainda da
aceitação do Segundo Contraente como Sócio de Clube e do pagamento das Anuidades
correspondentes.
- Cláusula
(Direito de informação)
O Segundo Contraente declara pelo presente que tomou integral conhecimento dos Estatutos do
Clube, Acordo de Utilização de Campo celebrado entre a Entidade Gestora e Clube, Regime de
Membership e Regulamento de Utilização de Campo, considerando-se plenamente informado
sobre os termos, direitos e obrigações conferidos e inerentes à titularidade do membership.

- Cláusula 5
(Foro)
Todos e quaisquer litígios entre as Partes decorrentes da execução ou interpretação do presente
Contrato serão decididos pelo Foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer
outro.

Feito em duas vias originais, sendo uma para cada uma das partes signatárias, na Quinta do Peru,
aos(...)
Primeiro Contraente

Segundo Contraente

