
25 728 Diário da República, 2.a série — N.o 171 — 5 de Setembro de 2007

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 ar-
tigo 25.o do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de qua-
lificação 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.

20 de Agosto de 2007. — A Juíza de Direito, de turno, Ana Cristina
Guedes da Costa. — O Oficial de Justiça, Adelino Oliveira.

2611044008

2.O JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio n.o 5903/2007

Sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de insolvência n.o 4163/07.6TBVFR

No 2.o Juízo de Competência Especializada Cível do Tribunal da
Comarca de Santa Maria da Feira, no dia 31 de Julho de 2007, às
16 horas e 25 minutos, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora Adrego & C.a, L.da, número de identificação fis-
cal 500629994, com sede no lugar do Monte, Apartado 152,
4520 Espargo.

Para administrador da insolvência é nomeado Edgar Nuno Ber-
nardo, com domicílio na Alameda de D. Pedro V, 79, S/l, sala E,
4400-115 Vila Nova de Gaia.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência 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 anúncio (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 deci-
são definitiva não está dispensado de o reclamar no processo de insol-
vência (n.o 3 do artigo 128.o do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos devem 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 res-
pectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 3 de Outubro de 2007, pelas 10 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 tra-
balhadores 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 c) 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 em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.o dia útil seguinte.

Informação — Plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição 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 repre-
sentem 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).

1 de Agosto de 2007. — A Juíza de Direito, Marta Monterroso
Nery. — O Oficial de Justiça, Luísa Bico.

2611043699

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

Anúncio n.o 5904/2007

Insolvência de pessoa colectiva (apresentação)
Processo n.o 754/06.0TYVNG

TRANSFILING — Transportes Rápidos, L.da, número de identi-
ficação fiscal 505709899, com sede na Rua de D. Afonso II, 53, cave
tras. direita, Mafamude, 4440-000 Vila Nova de Gaia.

Carla Daniela Gomes de Macedo Fernandes Peres, com domicílio
na Praça do Bom Sucesso, 61, 5.o, sala 507, 4150-144 Porto.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 30 de Outubro de 2007, pelas 9 horas
e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de credores
para discussão e aprovação do plano de insolvência.

Ficam ainda notificados de que nos 10 dias anteriores à realização
da assembleia, todos os documentos referentes ao plano de insolvência,
se encontram à disposição dos interessados, na secretaria do Tribunal.

Os credores podem fazer-se representar por mandatário com pode-
res 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 tra-
balhadores por estes designados (n.o 6 do artigo 72.o do CIRE).

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de par-
ticipação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.o 4 do artigo 75.o do CIRE].

23 de Julho de 2007. — A Juíza de Direito, Ana Olívia Esteves
Silva Loureiro. — O Oficial de Justiça, Joaquim Afonso.

2611043676

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extracto) n.o 1773/2007

Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 13 de
Julho de 2007, foram nomeados procuradores-adjuntos, em regime de
destacamento como auxiliares, para as comarcas indicadas, com efeitos
a partir de 15 de Julho de 2007, os seguintes procuradores-adjuntos
estagiários:

Licenciada Cristina Isabel da Costa Silva — Cadaval;
Licenciada Paula Cristina da Costa Moreira — Amares;
Licenciado Celso Adriano Monteiro Leal — Mira;
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Licenciada Lara Manuela Pinto de Mesquita Gomes da Rocha
Bombarral;

Licenciada Andreia Cristina Silvestre Marques — Alcácer do Sal;
Licenciada Lubélia Isolda Fangueiro Sousa Leite Vaz Henriques —

Grândola;
Licenciada Andréa Mónica Vintém Baptista Rosa — Estremoz;
Licenciada Paula Cristina Lucas Ferreira Rios — Lagos;
Licenciada Catarina Carlos Vieira Lopes — Ansião;
Licenciada Mónica Aristides Oliveira de Azevedo — Vila Franca

do Campo;
Licenciada Sofia Margarida Correia Gaspar — Nazaré;
Licenciada Ana Paula Lopes Leite — Castelo de Paiva;
Licenciada Tânia Sofia das Neves Teixeira — Moura;
Licenciada Gabriela Maria Poceiro da Costa — Golegã;
Licenciada Sofia Gonçalves Rodrigues — Vila Nova de Cer-

veira/Paredes de Coura;
Licenciado Luís Ricardo Novais Machado Ferreira Leite — Ponte

da Barca;
Licenciada Palmira Patrícia Barros Machado — Vieira do Minho;
Licenciada Susana Sousa Simão Galucho — Almeirim;
Licenciado José António Oliveira Coelho — Cinfães;
Licenciada Cremilde Maria Rodrigues Pinto — Alijó;
Licenciada Felismina Alexandra Borges Carvalho Franco — Coru-

che;
Licenciada Germana Augusta Amorim de Pinho — Cabeceiras de

Basto;
Licenciada Carla Susana das Neves Prudêncio — Guimarães, por

permuta;
Licenciada Susana Elisa Borges Cota Batista — Reguengos de

Monsaraz;
Licenciada Ana Paula de Assis Nogueira Gomes — Soure;
Licenciada Maria Isabel de Sousa Dantas — Guimarães, por

permuta;
Licenciada Catarina Rabanal Castelão Freire — Condeixa-a-Nova;
Licenciada Ariana Micaela Elias da Costa de Oliveira Martins —

Nelas;
Licenciado Pedro Miguel de Almeida Ribeiro — Sátão/Fornos de

Algodres;
Licenciado Silvino Pereira — Armamar/Tabuaço;
Licenciada Ana Paula Moura Antunes — Celorico da Beira;
Licenciada Anabela Bastos de Carvalho e Silva — Tábua;
Licenciada Gabriela Martins Fialho — Vila Viçosa;

Licenciado Vítor Manuel Gonçalves Sequeira — Ponte de Sor;
Licenciado Hugo Pedro Andrade de Lemos Triunfante — Moi-

menta da Beira;
Licenciada Maria Manuela de Oliveira Pires — Cuba/Portel;
Licenciado João Vasco Ferreira Granja de Araújo — Montale-

gre/Boticas;
Licenciada Sílvia Janete Fernandes de Menezes Gonçalves Figueiró

dos Vinhos;
Licenciada Joana Rita Santa Miguel Corte — Odemira;
Licenciada Susana Maria Valverde Correia — Valpaços;
Licenciada Liliana Ferreira Martins — Trancoso;
Licenciada Anabela Fernandes Marques Rodrigues — Angra do

Heroísmo;
Licenciada Mónica Isabel Pinto de Oliveira — Ourique;
Licenciada Sandra Maria Gama Canseiro — Odemira;
Licenciada Susana Alexandra Pinheiro Ferreira — Vila Nova de

Foz Côa/Meda;
Licenciada Carla Raquel Vieira Simões — Nisa/Castelo de Vide;
Licenciado Delmar Chagas Soromenho — Fronteira/Avis;
Licenciada Filipa Maria Rodrigues Mendes — Almodôvar/Mértola;
Licenciada Sofia Gomes Pereira Nunes — Ponta do Sol;
Licenciada Susana Camilo Queiroz Alexandre — Angra do

Heroísmo;
Licenciada Inês Teles Martins — Santa Cruz;
Licenciada Cláudia Sofia Henriques Fernandes — Santa Cruz;
Licenciado Rogério Gomes Osório — Ponta do Sol;
Licenciada Maria de Lurdes Guerreiro Geadas — Angra do

Heroísmo;
Licenciada Ana Lúcia Guerreiro de Assunção — São Roque do

Pico;
Licenciada Carmen Sofia Mendes de Melo d’Andrade — Vila Praia

da Vitória.

Prazo para a aceitação da nomeação — 5 dias para o continente
e 15 dias para as Regiões Autónomas, ou no 1.o dia útil subsequente
ao término do eventual gozo de férias, de licenças de casamento,
maternidade ou paternidade. (Isentos de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

10 de Agosto de 2007. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.

PARTE E

UNIVERSIDADE ABERTA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 20 255/2007

Por despacho reitoral de 20 de Julho de 2007, foi à Doutora Ana
Paula da Silva Machado, assistente, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento nesta Universidade, autorizado contrato
administrativo de provimento para exercer funções de professora auxi-
liar, em regime de tempo integral, por um período de cinco anos,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 29 de
Maio de 2007, com vencimento correspondente ao escalão 1,
índice 195, considerando-se o contrato anterior rescindido (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Julho de 2007. — O Coordenador do Sector de Administração
Financeira e Patrimonial, Rui Manuel da Silva Gonçalves.

Despacho (extracto) n.o 20 256/2007

Por despacho reitoral de 27 de Julho do corrente ano, foi concedida
equiparação a bolseiro fora do País, no período de 29 de Julho a
1 de Agosto de 2007, à Doutora Maria Manuela Costa Malheiro
Dias Aurélio Ferreira, professora associada de nomeação definitiva

do quadro de pessoal docente da Universidade Aberta (UAb). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Agosto de 2007. — A Administradora, Maria das Dores Cas-
tanho Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 20 257/2007

Por despacho reitoral de 31 de Julho do corrente ano, foi concedida
equiparação a bolseiro fora do País, no período de 5 a 9 de Setembro
de 2007, ao Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, professor cate-
drático de nomeação definitiva do quadro de pessoal docente da Uni-
versidade Aberta (UAb). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

1 de Agosto de 2007. — A Administradora, Maria das Dores Cas-
tanho Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 20 258/2007

Por despacho reitoral de 31 de Julho do corrente ano, foi concedida
equiparação a bolseiro fora do País, no período de 3 a 7 de Setembro
de 2007, à Doutora Bárbara Maria Granês Gonçalves Bäckström,
professora auxiliar de nomeação provisória, com contrato adminis-
trativo de provimento na Universidade Aberta (UAb). (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Agosto de 2007. — A Administradora, Maria das Dores Cas-
tanho Ribeiro.




