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Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-identificado, foi designado o dia 13 de Novembro de 2006, pelas
14 horas e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de
credores.
Qualquer credor poderá formular propostas relativamente à comissão de credores nos termos do disposto no artigo 67.º, n.º 2, do CIRE.
Pelo Ministério Público foi proposta a nomeação de uma comissão de credores composta por Palegessos, Indústria e Comércio de
Paletes e Gessos, L.da, Pedro Miguel Jesus Silva e BANIF, Banco Internacional do Funchal, S. A.
Os credores podem fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito.
É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

É designado o dia 27 de Novembro de 2006, pelas 15 horas, para
a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do
relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.
É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).
Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea e)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].
Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Anúncio

Informação — Plano de insolvência

17 de Outubro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima
dos Reis Silva. — O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000217717

Processo n.º 553/06.0TYVNG.
Insolvência pessoa (requerida).
Credor — Direcção Distrital de Finanças do Porto.
Insolvente — Tercouro Comércio de Cdo, L.da
A Dr.ª Ana Loureiro, juiza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Vila Nova de Gaia, faz saber que nos autos de insolvência acima identificados.
No 1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, no dia
10 de Outubro de 2006, às 14 horas e 57 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es) Tercouro Comércio de Cdo, L.da, número de identificação fiscal 501899596, com
sede na Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 269, 4102-000 Porto.
É administrador do devedor Fernando Teixeira Fernandes da Silva,
casado, número de identificação fiscal 144631342, com sede na Rua
de Guilherme Braga, 74, 0000-000 Porto, a quem é fixado domicílio
na(s) morada(s) indicada(s).
Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Armando Rocha Gonçalves, com domicílio na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 386, 4200-186 Porto.
Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insolvência e não ao próprio insolvente.
Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comunicar de imediato ao administrador da insolvência a existência de quaisquer garantias reais de que beneficiem.
Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].
Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.
Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda de que:
O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias;
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do
artigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham;
Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão definitiva não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE);
Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):
A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de
capital e de juros;
As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;
A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;
A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;
A taxa de juros moratórios aplicável.

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).
Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administrador da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).
11 de Outubro de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
A Oficial de Justiça, Ermelinda Maria Moutinho.
3000217702

Anúncio
Processo n.º 565/05.0TYVNG.
Insolvência pessoa colectiva (requerida).
Credor — Paulo Fidalgo, Unipessoal, L.da
Insolvente — Malhas Coelho, L.da
No 1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, no dia
13 de Julho de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es) Malhas Coelho, L.da, número de
identificação fiscal 502971991, com sede na Praça de São Vicente
Ferrer, 40, S. F. Marinha, 4405-214 Gaia, com sede na morada indicada.
Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Ângelo António de Almeida Pereira Dias, com domicílio na Rua do Engenheiro
Adelino Amaro da Costa, 15, sala 5.3, 4440-134 Vila Nova de Gaia.
São administradores do devedor:
Mauro Francisco Coelho, com domicílio na Rua Doze, 1124, 4500-000 Espinho;
Laurentina Rodrigues Guimarães Coelho, com domicílio na Rua
Doze, 1124, 4500-000 Espinho, a quem é fixado domicílio na(s)
morada(s) indicada(s).
Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o património do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.
Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as restantes menções do artigo 36.º do CIRE.
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).
Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).
Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.
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Ficam ainda advertidos de que os prazos só começam a correr finda a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.
16 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. — A Oficial de Justiça, Isabel Carvalho.
3000217720

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA
Anúncio
Processo n.º 133/06.0TYVNG.
Insolvência pessoa colectiva (requerida).
Credor — Electro Siluz — Artigos Eléctricos e Electrodomésticos, S. A.
Devedor — Artes Associadas — Revestimentos Interiores, L.da
No 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, no dia
4 de Outubro de 2006, às 16 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es) Artes Associadas — Revestimentos Interiores, L.da, número de identificação fiscal 503541893,
com sede na Rua do Campo Alegre, 1577, loja 55, Lordelo do Ouro,
4150-000 Porto, com sede na morada indicada.
Para administradora da insolvência é nomeada Anabela de Jesus Ruivo
Pereira da Costa, com domicílio na Vivenda Costa, Rua da Piscina, Fonte
do Feto, Santo António da Charneca, 2835-557 Barreiro.
São administradores do devedor:
Júlio Domingos Lisboa da Silva, com domicílio na Rua do Campo
Alegre, 1577, loja 55, Lordelo do Ouro, 4150-000 Porto;
Luís Gonzaga Gonçalves Sousa Martins, estado civil desconhecido,
número de identificação fiscal 109798791, com domicílio na Rua do
Campo Alegre, 1577, loja 55, Lordelo do Ouro, 4150-000 Porto, a
quem é fixado domicílio na(s) morada(s) indicada(s).
Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o património do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.
Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as restantes menções do artigo 36.º do CIRE.
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).
Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).
Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.
Ficam ainda advertidos de que os prazos só começam a correr finda a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.
10 de Outubro de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
Silva. — A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.
3000217716

Para administradora da insolvência é nomeada Anabela de Jesus Ruivo
Pereira da Costa, com domicílio na Vivenda Costa, Rua da Piscina, Fonte
do Feto, Santo António da Charneca, 2835-557 Barreiro.
São administradores do devedor:
Manuel Alexandre Santos Moreira, número de identificação fiscal
140450475, Rua Central Vilaverde, 361, Gondim, 4475-215 Maia;
Maria Altina Gonçalves Moreira, número de identificação fiscal
166417246, Rua Central Vilaverde, 361, Gondim, 4475-215 Maia, a
quem é fixado domicílio na(s) morada(s) indicada(s).
Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o património do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.
Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as restantes menções do artigo 36.º do CIRE.
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).
Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).
Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de qualificação
da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º do CIRE.
Ficam ainda advertidos de que os prazos só começam a correr finda a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.
2 de Outubro de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
Silva. — O Oficial de Justiça, Joaquim Afonso.
3000217718

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto)
Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do presidente do conselho directivo:
À licenciada Diana Taborda Barata Portugal Vieira foi renovado o
contrato de trabalho termo certo, pelo período de seis meses, para o
desempenho de funções correspondentes a técnica superior de 1.ª classe
no Departamento de Engenharia Informática, a partir de 13 de Setembro de 2006. O contrato finalizará em 12 de Março de 2007.
A Rita Alexandra Neves Alves Barata foi renovado o contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de seis meses, para o desempenho de funções equiparadas a técnica profissional de 2.ª classe no Departamento de Arquitectura, a partir de 15 de Fevereiro de 2006. O
contrato finalizará em 14 de Agosto de 2007.
(Não carece de verificação prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
2 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.
3000216822

Anúncio
Processo n.º 790/05.4TYVNG.
Insolvência pessoa colectiva (requerida).
Credor — Sabino & Sabino — Construção Civil, L.da
Insolvente — Manuel Alexandre Santos Moreira & Companhia, L.da
No 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, no dia
28 de Setembro de 2006, às 11 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es) Manuel Alexandre Santos
Moreira & Companhia, L. da, número de identificação fiscal
500873470, Rua Central de Vila Verde, 361, Gondim, 4470-000 Maia,
com sede na morada indicada.

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 28 de Setembro de 2006, proferidos no uso de competência delegada, e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do arti-

