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

Dr. José Estêvão Pinto de Oliveira endereço Av. Conde de Valbom 
n.º 67  -4. -E 1050 -067 Lisboa

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a 
que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insolvência 
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 
caráter limitado alínea i do art 36 — CIRE

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de 
5 dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que 
antecede e ainda:

O prazo pª a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento da reclamação de créditos deve ser apresentado ou 

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência no-
meado para o domicílio constante do presente anúncio acompanhado 
dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de 
insolvência — artigo 128.º do CIRE

É designado o dia 29 -02 -2012, pelas 13:30 Horas para a realização 
de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo fazer -se 
representar por mandatário com poderes especiais para o efeito

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e recla-
mação 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 1 do art 9 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 janeiro de 2012. — A Juíza de Direito, Dr.ª Sandra dos Reis 
Luís. — O Oficial de Justiça, Maria Dália Vicente.
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 Anúncio n.º 2248/2012

Processo n.º 260/12.4TBPTM — Insolvência de pessoa singular 
(apresentação)

Insolventes: Francisco Emanuel Sacramento Velasques e Liliana 
Filipa Silva Neto

No Tribunal Judicial da Comarca de Portimão, 1.º Juízo Cível, no 
dia 20 -01 -2012, ao meio dia, foi proferida sentença de declaração de 
insolvência dos devedores: Francisco Emanuel Sacramento Velasques, 
NIF — 232915270 e Liliana Filipa Silva Neto, NIF — 238026949, 
ambos com residência no Sitio da Canada, Lagoa, 8400 -Lagoa e, com 
domicílio na morada indicada.

Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante 
identificada, indicando -se o respetivo domicílio. Dr. Florentino Matos 
Luís, Endereço: Avª Almirante Gago Coutinho N.º 48 — A, 1700 -031 
Lisboa

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a 
que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insolvência 
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 
caráter limitado (alínea i do artigo 36.º CIRE)

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de 
5 dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que 
antecede e ainda:

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).

Qualquer interessado pode pedir, no prazo de cinco dias, que a sen-
tença seja complementada com as restantes menções do Artigo 36.º

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 advertidos que os prazos para recurso, embargos 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.

23 de janeiro de 2012. — A Juíza de Direito, Dr.ª Sandra dos Reis 
Luís. — O Oficial de Justiça, Fernanda Gamboa.
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 2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE PORTIMÃO

Anúncio n.º 2249/2012

Insolvência Pessoa Coletiva (Requerida
 processo n.º 4357/11.0TBPTM

Publicidade de sentença e citação de credores
e outros interessados

Requerente: Vendalinda — Importação e Exportação, L.da

Insolvente: Mundo do Sapato — Com. Imp. e Exp. de Calçado, L.da

No Tribunal Judicial de Portimão, 2.º Juízo Cível, no dia 13 -01 -2012, 
ao meio dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência do 
devedor:

Mundo do Sapato — Com. Imp. e Exp. de Calçado, L.da, NIF 504112376, 
Endereço: EN 125, Sítio do Carmo, Lagoa, 8400 -405 Lagoa, com sede 
na morada indicada.

São administradores do devedor:
James Philip Watson, Endereço: Rua do Povo do Burro, n.º 20, 

8400 -502 Lagoa;
Stuart Kingsley Watson, Endereço: Rua do Povo do Burro, n.º 20, 

8400 -502 Lagoa,

a quem é fixado domicílio na(s) morada(s) indicada(s).
Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-

tificada, indicando -se o respetivo domicílio:
Jorge Calvete, Endereço: Av.ª Vítor Gallo, Lote 13, 1.º Esq., Marinha 

Grande, 2430 -202 Marinha Grande.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a 
que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insolvência 
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 
caráter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de 
5 dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que 
antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou re-

metido por via postal registada ao administrador da insolvência nomeado, 
para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo 128.º do CIRE), 
acompanhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão 
definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de insolvência 
(n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 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;




