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Heidi — Indústria de Calçado Medicinal para Criança, L.da, número
de identificação fiscal 502767472, com endereço na Rua do
Dr. António Gomes Rebelo, apartado 43, 0000-000 Arrifana, Santa
Maria da Feira.
Aministradora da insolvência, Dr.ª Maria Alcina Fernandes, com
endereço na Rua de São Nicolau, 42, 1.º, esquerdo, 4520-248 Santa
Maria da Feira.
Administradores da insolvente, Natália Rosa Faria Barbosa Ferreira,
estado civil casada, número de identificação fiscal 182033627, bilhete de identidade n.º 6241892, com endereço na Rua de São Pedro, 2,
3700 São João da Madeira, e Isabel Maria Barbosa Nogueira, com
endereço na Rua de José Soares da Silva, 58, 1.º direito, 3700-157 São
João da Madeira.
Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-identificado foi encerrado.
A decisão de encerramento do processo foi determinada por insuficiência da massa insolvente.
Efeitos do encerramento: os previstos no artigo 233.º do CIRE.
Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

Requerente — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. — sede.
Requerido — António Manuel de Lemos Taveira.
Dr. Rui Paulo Carvalho, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Vila Real, faz saber que, por sentença de 17 de Julho de
2006 proferida nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido António Manuel de Lemos Taveira, estado civil: divorciado,
nascido em 17 de Outubro de 1950, nacional de Portugal, com domicílio na Urbanização de Montezelos, lote 11, 3.º, direito, frente, 5000-000 Vila Real, 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, alínea e), do CPEREF.
Foi nomeado liquidatário judicial, José Manuel Correia Pereira Ferraz, com endereço em Perafita, Duas Igrejas, 4560-000 Penafiel.
26 de Julho de 2006. — O Juiz de Direito, Rui Paulo Carvalho. —
A Oficial de Justiça, Maria Dulce Macedo Lopes Costa.
3000212743

3 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Guedes da
Costa. — A Oficial de Justiça, Miquelina Marques.
3000210883

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM

Processo n.º 1062/05.0TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Fundo de Investimento Imobiliário Gespatrimónio Rendimento.
Insolvente — Capitalinvest — Investimentos Imobiliários, L.da

Anúncio
Processo n.º 1980/06.8TBSTR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Vimafo Indústria e Comércio de Móveis, L.da, e
outro(s).
Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados
No Tribunal da Comarca de Santarém, 3.º Juízo Cível de Santarém,
no dia 24 de Julho de 2006, às 10 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora Vimafo Indústria e
Comércio de Móveis, L.da, número de identificação fiscal 500299480,
com endereço em Rego dos Mansos, Marvila, 2000 Santarém.
Para administrador da insolvência é nomeado António M. O. Taveira Pinto, com domicílio na Avenida de 5 de Outubro, 10, 2.º, 1050-056 Lisboa.
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
cinco 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
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 (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).
Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de qualificação da insolvência com carácter pleno, previsto no artigo 188.º
do CIRE.
Ficam ainda advertidos 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 primeiro dia útil seguinte.
25 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Jesus Pereira. — O Oficial de Justiça, João Garcia.
3000212775

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL
Anúncio
Processo n.º 1068/03.3TBVRL.
Falência (requerida).

Anúncio

Convocatória de assembleia de credores
Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Capitalinvest — Investimentos Imobiliários, L.da, pessoa colectiva n.º 502949104, com endereço na Rua de Leite de Vasconcelos, 76, 1.º, direito, Lisboa, 1170-198 Lisboa.
Administradora de insolvência: Dr.ª Maria Teresa Martins Revês, com
endereço na Estrada de Benfica, 388, 2.º, esquerdo, 1500-101 Lisboa.
Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-identificado, foi designado o dia 24 de Agosto de 2006, pelas 15 horas e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de credores.
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
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).
Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.
19 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. — A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000212760

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA
Anúncio
Processo n.º 94/06.5TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Editermo Instalações Electromecânicas e Térmicas, L.da,
e outro(s).
Credora — Soporgás — Soc. Portuguesa de Gás, L.da, e outro(s).
Editermo Instalações Electromecânicas e Térmicas, L.da, número
de identificação fiscal 502873922, com endereço na Avenida do Escritor Costa Barreto, 305, Valbom, Gondomar.
Administrador de insolvência, Dr. Rogério Manuel Torres Ribeiro,
com endereço na Rua de Sónia e Robert Delaumay, 125, 1.º, direito,
4480-667 Vila do Conde.
Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-identificado foi encerrado.
A decisão de encerramento do processo foi determinada por insuficiência de massa insolvente.
Efeitos do encerramento: os previstos no artigo 233.º do CIRE.
Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.
12 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Olívia Esteves Silva
Loureiro. — A Oficial de Justiça, Susana Cruz.
1000304323

