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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 que os prazos para recurso, embargos e re-
clamação de créditos só começam a correr finda a dilação 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.

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 repartição 
pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192 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 represen-
tem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na 
sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do 
Sr. Juiz (artigo 193.º do CIRE).

28 de Outubro de 2008. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias 
Silva. — O Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.
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 Anúncio n.º 7000/2008

Processo: 508/05.1TYVNG
Insolvência pessoa colectiva - Apresentação

Insolvente: EXECUTEX — Construção e Decoração de Stands, 
L.da

Credor: Direcção -Geral dos Impostos — DGCI e outro(s)...
Encerramento de Processo nos autos de Insolvência acima identifi-

cados em que são:
Insolvente: EXECUTEX — Construção e Decoração de Stands, L.da, 

NIF — 503627607, Endereço: Rua de Montezelo, 980, Armazém 1, 
Fânzeres, Gondomar

Administradora da Insolvência Nomeada: Maria Evange-
lina de Sousa Barbosa, Endereço: Lugar do Calvário, Gemeses, 
4740 -494 — Esposende

Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra 
identificado, foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por:
Realização de rateio final — art.os 230.º, n.º 1, al. a), e 232.º, n.º 2, 

do CIRE.
Efeitos do encerramento:
os previstos no artigo 234, n.º 3 do CIRE
29 de Outubro de 2008. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias 

Silva. — O Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.
300917888 

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

Anúncio n.º 7001/2008

Processo n.º 104/08.1TYVNG

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados, em que são:
RIPLAT — Representações, Importações Plásticos, Lda., NIF: 504603418, 

Endereço: Rua São Rosendo, n.º 393, Porto, 4300 -478 Porto.
Administradora da Insolvência: Dr.ª Ana Maria de Andrade e Silva 

Amaro, Endereço: Av.ª Dr. Lourenço Peixinho, Edificio 15, 3.º G, Aveiro, 
3800 -164 Aveiro.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 25 -11 -2008, pelas 14:45 horas, para 
a realização da reunião de assembleia de credores para discussão e 
aprovação do Plano de Insolvência.

Fica ainda notificado 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 poderes 
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Tra-
balhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores 
por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

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

Tendo o Senhor Juiz limitado a participação na assembleia aos titu-
lares de créditos podem os credores afectados fazer -se representar por 
outro cujo crédito seja pelo menos igual ao limite fixado, ou agrupar -se 
de forma a completar o montante exigido, participando através de um 
representante comum (n.º 4 do artigo 72.º do CIRE).

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos 
anúncios para publicação.

29 de Outubro de 2008. — O Juiz de Direito, Sá Couto. — O Oficial 
de Justiça, Isabel Carvalho.
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 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.º 29552/2008
Por despacho da Juíza -Secretária do Conselho Superior da Magistra-

tura, de 07 de Novembro de 2008:
Fernando Odeberto da Silva Pereira, escrivão de direito do 4.º Juízo 

Cível da comarca da Maia foi nomeado, em comissão de serviço e por 
urgente conveniência, com efeitos a 10 de Novembro de 2008, como 
secretário de inspecções judiciais.

7 de Novembro de 2008. — A Juíza -Secretária, Maria João Sousa 
e Faro. 

PARTE E

 BANCO DE PORTUGAL

Aviso n.º 27418/2008

O Banco de Portugal leva ao conhecimento do público que, a partir 
de 18 de Novembro de 2008, vai colocar em circulação uma moeda de 
colecção em liga de cuproníquel, com o valor facial de € 2,50, integrada 
numa série dedicada ao património mundial classificado pela UNESCO 
em Portugal, denominada «Alto Douro Vinhateiro».

A distribuição desta moeda será efectuada por intermédio das tesou-
rarias do Banco de Portugal e das instituições de crédito.

As principais características da supracitada moeda foram aprovadas 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008, de 20 de Março.

5 de Novembro de 2008. — Os Administradores: José António da 
Silveira Godinho — Vítor Rodrigues Pessoa.
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 ESCOLA NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

Despacho (extracto) n.º 29553/2008
Tendo o Professor -adjunto Rui Pedro de Chedas Sampaio apresentado 

a demissão do cargo de Vice -Presidente do Conselho Directivo em 22 




