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Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 19 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA
Anúncio
Processo n.º 892/03.1TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Petróleos de Portugal — Petrogal, S. A.
Requerida — Merchantejo — Merchandizing e Serviços, Sociedade
Unipessoal, L.da
A Dr.ª Maria de Fátima dos Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa, faz saber que, por sentença de 13 de
Novembro de 2006, proferida nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Merchantejo — Merchandizing e Serviços, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua da União Piedense, 76, 2.º,
direito, Cova da Piedade, Almada, tendo sido fixado em 30 dias contados da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.
17 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima
dos Reis Silva. — O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.
3000221751

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA
Anúncio
Processo n.º 609/04.3TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Cartonagem S. Tiago, L.da
Insolvente — Dom Cartão — Embalagens e Representações, L.da
No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 12 de Outubro de 2006, pelas 15 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência dos devedores.
Insolvente: Dom Cartão — Embalagens e Representações, L.da,
número de identificação fiscal 503475009, com endereço na Rua do
Calvário, 610-B, Silvalde, Espinho, 4500-000 Espinho, com sede na
morada indicada.
Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Cecília de Sousa
Rocha e Rua, com endereço na Rua de Oliveira Monteiro, 284, Porto, 4050-439 Porto.
São administradores da devedora, Manuel Jose Ferreira Fisteus, estado civil: casado (regime: comunhão de adquiridos), número de identificação fiscal 179313975, bilhete de identidade n.º 6474416, com
endereço na Rua 19, 1491, 4.º, A, Espinho, 4500-000 Espinho, e Alda
Maria de Magalhães Freitas Fisteus, nascida em 1 de Maio de 1967,
número de identificação fiscal 156087871, bilhete de identidade
n.º 7816226, com endereço na Rua de 19, 1491, 4.º, A, Espinho,
4500-000 Espinho, a quem é fixado domicílio nas moradas indicadas.
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 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 Outubro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas.
3000218647

Anúncio
Processo n.º 228/06.0TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Sampaio & Fernando, L.da
Insolvente — Gomes & Pestana, L.da
No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 3 de Novembro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora Gomes &
Pestana, L.da, número de identificação fiscal 500127913, com endereço na Rua da Galeria de Paris, 73-77, Porto, 4050-000 Porto, com
sede na morada indicada.
Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Carlos Alberto
Vecino Vieira, com endereço na Trava de Fernando Namora, 10, 4.º,
direito, Pedrouços, 4425-651 Pedrouços.
São administradores do devedor: os legais-representantes da insolvente, a quem é fixado domicílio nas moradas indicadas.
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 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.
6 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Isabel Carvalho.
3000220407

Anúncio
Processo n.º 4202/04.2TBGMR.
Processo especial de recuperação de empresa (requerida).
Credora — Antero Teixeira da Cunha, L.da
Requerida — Fábrica de Fiação e Tecidos de Ermesinde, S. A., e
outro(s).
São notificados os credores da requerida Fábrica de Fiação e Tecidos de Ermesinde, S. A., com sede na Rua de José Joaquim Ribeiro
Teles, 936, Ermesinde, 4440-000 Valongo, que, por despacho de 23 de
Novembro de 2006, foi designado o dia 18 de Janeiro de 2007, pelas
9 horas e 30 minutos, para a realização da assembleia de credores no
edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do
CPEREF.
Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.
28 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — O Oficial de Justiça, Joaquim Afonso.
3000221755

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA
Anúncio
Processo n.º 703/05.3TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Sogrape Distribuição, S. A.
Insolvente — Francisco Inácio & Almeida, L.da
No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 2.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 14 de Novembro de 2006, às 7 horas, foi pro-

