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PARTE D
2.O JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE MATOSINHOS
Anúncio n.o 6265-A/2007
Falência (requerida) — Processo n.o 7/1994
Requerente — Dulce Piedade e outro(s).
Requerida — Algarve Exportador, S. A. R. L.
Ana Paula Lopes, juíza de direito do Tribunal da Comarca de
Matosinhos, faz saber que no 2.o Juízo Cível deste Tribunal, e nos
autos de falência, registados sob o n.o 7/1994, em que é falida Algarve
Exportador, S. A. R. L., são convocados todos os credores desta falida
para a reunião da assembleia de credores no dia 16 de Outubro de
2007, às 14 horas e 30 minutos, neste Tribunal, para deliberar sobre

a conveniência da proposta de concordata requerida por António
Sá Serino — Construção Civil, L.da, e engenheiro José Carlos Mendes
dos Santos, e que é a seguinte:
I — Pagamento integral dos créditos reclamados e verificados no
prazo de 60 dias a contar da realização da assembleia que aprove
a concordata.
II — O levantamento da inibição fica sujeita à condição de prévia
demonstração de efectivo pagamento dos créditos reclamados e verificados na falência e bem assim do depósito à ordem dos respectivos
processos das importâncias necessárias as pagamento das custas e
dos encargos da administração da falência.
13 de Julho de 2007. — A Juíza de Direito, Ana Paula Lopes. —
O Oficial de Justiça, Fátima Teixeira.
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PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
Edital (extracto) n.o 761-A/2007
Revisão do Plano Director Municipal de Vila Viçosa
Inquérito público
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, faz público que esta Câmara Municipal, na sua
reunião ordinária de 20 de Agosto de 2007, deliberou submeter à
discussão pública a revisão do Plano Director Municipal (PDM) de
Vila Viçosa, de acordo com o disposto no artigo 118.o do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.
Assim, convidam-se os munícipes a consultar um exemplar do
estudo, nomeadamente as plantas de ordenamento, condicionantes
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e regulamento, que se encontra exposto nos Paços do Concelho, no
edifício do mercado municipal de Vila Viçosa e nas sedes das Juntas
de Freguesia de Bencatel, Pardais e Ciladas (São Romão) pelo prazo
de 44 dias, com início no 15.o dia após a publicação do presente
edital no Diário da República, nos termos do artigo 77.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 310/2003,
de 10 de Dezembro, durante o horário normal de expediente, devendo
os interessados dirigir por escrito as suas sugestões ou reclamações
à Câmara Municipal.
Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de
igual teor, que serão afixados nos lugares públicos do costume e,
bem assim, em dois jornais mais lidos no concelho, sendo um de
âmbito nacional.
20 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado.
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