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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 
al. e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatária judicial Maria Conceição da Fonseca e Costa 
Nadais, Contabilista, NIF 156669072, Endereço: Rua Santa Catarina, 
1500, 1.º Esq.º, 4000 -448 Porto

2 de Julho de 2008. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M. 
Faustino. — O Oficial de Justiça, Miguel Real.

300500152 

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

Anúncio n.º 4501/2008

Publicidade de sentença e notificação de interessados nos autos
de Insolvência acima identificados

Proc. 666/07.0TYVNG

No Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, 3.º Juízo de Vila 
Nova de Gaia, no dia 24 -01 -2008, às 10:32 horas, foi proferida sentença 
de declaração de insolvência do(s) devedor(es):

Emeles Soluções de Formação Empresarial Lda, NIF — 505023555, 
Endereço: Com Sede Na, Rua Ciríaco Cardoso, n.º 229 -2.º Tras., 
4150 -213 Porto

com sede na morada indicada.
Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante 

identificada, em substituição do anterior administrador de Insolvência, 
indicando -se o respectivo domicílio.

Dr.ª Maria Margarida de Almeida e Silva, Endereço: Rua de Santa Catarina, 
n.º 391 -4.º Esq.º 4000 -451 Porto -TELEF/FAX: 222 004 703/222 004 704

São administradores do devedor:
Maria da Luz Ferreira da Silva Sobreira, NIF — 161372295, 

BI — 2055205, Endereço: Residente Na, Rua dos Corticeiros, n.º 2 A, 
2840 -512 Seixal

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 
5 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 15 dias 
(artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de 5 dias 
(artigo 40.º e 42 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 tes-
temunhas 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 qualifica-
ção 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, 5 dias, e que esta se conta da publicação do 
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 primeiro dia útil seguinte.

11 de Junho de 2008. — O Juiz de Direito, Sá Couto. — O Oficial 
de Justiça, Isabel Carvalho.
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 Anúncio n.º 4502/2008
No Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, 3º Juízo de Vila 

Nova de Gaia, Processo: 374/08.5TYVNG, no dia 16 -06 -2008, às 
11:30 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência 
do(s) devedor(es):

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.º 18395/2008

Por despacho do vice -presidente do Conselho Superior da Magistratura 
de 30 de Junho de 2008, no uso de competência delegada:

Dr.ª Teresa Cláudia Alfacinha de Matos Neves, juíza de direito, 
interina da 2.ª Vara Mista de Loures — nomeada, como requereu, 
juíza de direito efectiva da mesma Vara, nos termos do artigo 45.º, 
n.º 3, da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho, na redacção dada pela Lei 
n.º 10/94, de 5 de Maio.

(Posse imediata.)
2 de Julho de 2008. — A Juíza -Secretária, Maria João de Sousa e 

Faro. 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extracto) n.º 18396/2008
Licenciado Marco António Mendes Ferreira, procurador da República 

no Círculo Judicial da Anadia — desligado do serviço, para efeitos de 
aposentação/jubilação.

1 de Julho de 2008. — O Secretário, Carlos José de Sousa Mendes. 

Song & Ye — Comércio de Vestuário e Marroquinaria, Lda., 
NIF — 505238578, Endereço: Rua da Boavista, 668, Cedofeita, 4050 -105 
Porto, com sede na morada indicada.

Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando -se o respectivo domicílio.

Dr. Jorge Ruben Fernandes Rego, Endereço: Rua Alvaro Castelões, 
821 - S / 3.2, 4450 -043 Matosinhos -telef/fax: 229 351 123/229 351 
124

São administradores do devedor:
Song Lin Ye, Endereço: Rua Diogo Macedo, n.º 109, Cave, Direita, 

4400 -000 Vila Nova de Gaia
Maria Manuela dos Santos Pereira Ye, Endereço: Rua Diogo Macedo, 

n.º 109, Cave, Direita, 4400 -000 Vila Nova de Gaia
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 
5 dias, requerer que a sentença seja complementada com as restantes 
menções do artigo 36º do CIRE.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 15 
dias (artº 42º do CIRE), e/ou deduzidos embargos, no prazo de 5 dias 
(artº 40º e 42 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 789º do Código de Processo Civil (nº 2 do artigo 25º 
do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191º 
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda 
a dilação dos éditos, 5 dias, e que esta se conta da publicação do 
anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais 
(nº 1 do artigo 9º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, 
transfere -se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

20 de Junho de 2008. — O Juiz de Direito, Sá Couto. — O Oficial 
de Justiça, Isabel Carvalho.
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