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As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;
A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;
A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;
A taxa de juros moratórios aplicável.
É designado o dia 6 de Fevereiro de 2007, pelas 15 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo 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).
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 advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação 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 1.º 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.º 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 representem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).
28 de Novembro de 2006. — O Juiz de Direito, José Lino Saldanha Retroz Galvão Alvoeiro. — O Oficial de Justiça, Gilberto Pires.
3000221962

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE MARCO DE CANAVESES
Anúncio
Processo n.º 1044/04.9TBMCN-F.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Elisabete Gonçalves Pereira.
Requerida — António de Azevedo Lopes, L.da
A Dr.ª Filipa Afonso Aguiar, juíza de direito deste Tribunal, faz
saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo de
5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).
23 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Filipa Afonso
Aguiar. — A Oficial de Justiça, Regina Melo.
3000221809

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE PAREDES
Anúncio
Processo n.º 1136-P/2002.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Fernando Carvalho.
Falida — Regina Têxteis Lar, L.da

A Dr.ª Berta Fernanda G. Pacheco, juíza de direito deste Tribunal, faz saber que são os credores e a falida, notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do
CPEREF).
29 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Berta Fernanda
G. Pacheco. — A Oficial de Justiça, Adelaide Mendes Bessa.
3000221808

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTA COMBA DÃO
Anúncio
Processo n.º 216/06.6TBSCD.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Milva — Limpezas Florestais, L.da, e outro(s).
Credora — Petrodão — Sociedade de Combustíveis, L.da, e outro(s).
Milva — Limpezas Florestais, L.da, número de identificação fiscal
504570064, com endereço em Oveiro, Óvoa, 3440 Santa Comba Dão.
Administrador da insolvência, Dr. Ademar Margarido de Sampaio
R. Leite, com endereço na Avenida de Alberto Sampaio, 106, 2.º,
3500-000 Viseu.
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 para a satisfação das custas do processo
e das restantes dívidas da massa insolvente.
Efeitos do encerramento:
Cessam todos os efeitos que resultem da declaração de insolvência,
recuperando designadamente o devedor o direito de disposição dos seus
bens e a livre gestão dos seus negócios, sem prejuízo dos efeitos da
qualificação da insolvência como culposa e do disposto no artigo seguinte;
Cessam as atribuições da comissão de credores e do administrador
da insolvência, com excepção das referentes à apresentação de contas e das conferidas, se for o caso, pelo plano de insolvência;
Os credores da massa podem reclamar do devedor os seus direitos
não satisfeitos.
O encerramento do processo de insolvência antes do rateio final
determina:
a) A ineficácia das resoluções de actos em beneficio da massa insolvente;
b) A extinção da instância dos processos de verificação de créditos
e a restituição e separação de bens já liquidados que se encontrem
pendentes, excepto se já tiver sido proferida a sentença de verificação e graduação de créditos prevista no artigo 140.º;
c) A extinção da instância das acções pendentes contra responsáveis legais pelas dívidas do insolvente propostas pelo administrador
da insolvência, tudo nos termos do disposto nos artigos 233.º, n.º 1,
alíneas a), b) e d), n.º 2, alíneas a), b) e c), 1.ª parte.
28 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Rute Sobral. —
A Oficial de Justiça, Elisabete Janela.
1000308667

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO
Anúncio
Processo n.º 2989/04.1TJVNF-I.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Américo Fernandes de Almeida Torrinha.
Insolvente — Super Poliester — Produtos de Poliester, L.da
A Dr.ª Sílvia Barbosa, juíza de direito deste Tribunal, faz saber que
são os credores e a insolvente Super Poliester — Produtos de Poliester,
da
L. , número de identificação fiscal 502521791, com sede no lugar de
Carvalhosa, Lousado, Vila Nova de Famalicão, notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo administrador da insolvência (artigo 64.º,
n.º 1, do CIRE).

