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Diário da República, 2.a série — N.o 209 — 30 de Outubro de 2007
Anúncio n.o 7318/2007
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação)
Processo n.o 9/07.3TYVNG

Insolvente — Barcelinhas — Ind. Com. de Fios Têxteis, L.da
Credor — Amorim Textil e outro(s).
Nos autos de insolvência acima identificados em que são insolvente
Barcelinhas — Ind. Com. de Fios Têxteis, L.da, número de identificação fiscal 502832231 e endereço na Rua de Manariz, 214, cave,
4420-000 Fanzeres, e administrador da insolvência a Dr.a Angelina

Maria Magalhães, com endereço na Largo de Costa Pinto, 10, 2.o,
esquerdo, 2800-545 Almada, 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.
2 de Outubro de 2007. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
Silva. — O Oficial de Justiça, Susana Cruz.
2611057897

PARTE E
UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 24 973/2007
Por despacho de 25 de Junho de 2007 do presidente do Instituto
de Estudos da Criança, da Universidade do Minho, por delegação,
foi concedida a equiparação a bolseiro ao Doutor Pedro Manuel Baptista Palhares, professor auxiliar, no período de 22 a 29 de Julho
de 2007.
16 de Outubro de 2007. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 974/2007
Por despacho de 18 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
de Estudos da Criança, da Universidade do Minho, por delegação,
foi concedida a equiparação a bolseiro ao Doutor João Manuel Formosinho Sanches Simões, professor catedrático, no período de 20
a 23 de Julho de 2007.
16 de Outubro de 2007. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 975/2007
Por despacho de 1 de Agosto de 2007 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a Doutora Maria Madalena Costa Oliveira como professora auxiliar,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 18 de
Julho de 2007 e termo em 17 de Julho de 2012, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se
refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro,
considerando rescindido o contrato de assistente convidado a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 976/2007
Por despacho de 30 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
do Minho, foi a Doutora Maria Fernanda Pires da Costa, professora
auxiliar com contrato administrativo de provimento na Universidade
do Minho, nomeada definitivamente na mesma categoria com efeitos
a partir de 17 de Setembro de 2007. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária
anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
O conselho científico da Escola de Ciências, constituído para este
efeito pelos professores catedráticos associados e auxiliares de nomeação definitiva em exercício efectivo de funções reuniu em 18 de Julho
de 2007 para apreciar o processo de nomeação definitiva da Doutora
Maria Fernanda Pires da Costa.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelo professor Joaquim João de Alarcão Júdice, professor catedrático do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra e pela professora Estelita
da Graça Lopes Rodrigues Vaz, professora catedrática do Depar-

tamento de Matemática para a Ciência e Tecnologia da Escola de
Ciências da Universidade do Minho, o conselho científico considerou
que o trabalho científico e pedagógico da referida docente satisfaz
os requisitos exigidos no artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, pelo que decidiu, por maioria, propor a sua nomeação
definitiva como professora auxiliar desta Universidade, a partir de
17 de Setembro de 2007.
18 de Julho de 2007. — A Presidente do Conselho Científico, Graciete Tavares Dias.
17 de Outubro de 2007. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 977/2007
Por despacho de 30 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
do Minho, o Doutor António Fernando Freitas Tavares, professor
auxiliar em contrato administrativo de provimento, na Universidade
do Minho, foi nomeado definitivamente na mesma categoria com
efeitos a partir de 23 de Outubro de 2007. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos professores José António Oliveira Rocha e António Mandes da Silva
Ferraz, o plenário do conselho científico, em reunião ocorrida a 18
de Julho de 2007, considerou que a actividade científica e pedagógica
desenvolvida pelo Doutor António Fernando Freitas Tavares satisfaz
os requisitos do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo que deliberou propor, por unanimidade, a sua nomeação definitiva como professor auxiliar desta Universidade.
17 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Científico
da Escola de Economia e Gestão, Margarida Proença.
Despacho (extracto) n.o 24 978/2007
Por despacho de 4 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a Doutora Ana Francisca de Araújo Rodrigues de Azevedo e Silva
como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 16 de Maio de 2007 e termo em 15 de Maio
de 2012, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando rescindido o contrato
de assistente a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 979/2007
Por despacho de 6 de Agosto de 2007 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a Doutora Isabel da Silva Lopes como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 25 de Junho
de 2007 e termo em 24 de Junho de 2012, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere o
anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando

