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Diário da República, 2.ª série — N.º 241 — 18 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA
Anúncio
Processo n.º 6448/05.7TBVFR-K.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Nídia Sousa Lamas.
Credora — Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Concelho da Feira,
C. R. L., e outro(s).
A Dr.ª Ana Cristina Guedes da Costa, juíza de direito deste Tribunal, faz saber que são os credores e os insolventes David Correia
Capela, com endereço na Travessa do Dr. Clemente, 111, Lourosa,
4535-000 Lourosa Vfr, e Maria José Vilar da Silva Capela, estado civil:
casada (regime: desconhecido), número de identificação fiscal
124779204, bilhete de identidade n.º 5484749, número de segurança
social 116048628, com endereço na Travessa do Dr. Clemente, 11,
tras, Lourosa, 4535-130 Lourosa, foram notificadas 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).
O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
22 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Cristina
Guedes da Costa. — A Oficial de Justiça, Paula Vieira.
3000221001

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA
Anúncio
Processo n.º 137/06.2TBVFR-D.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Nídia Sousa Lamas.
Insolvente — Conceição Terra Unipessoal, L.da
A Dr.ª Octávia Marques, juíza de direito deste Tribunal, faz saber
que são os credores e a insolvente Conceição Terra Unipessoal, L.da,
número de identificação fiscal 505975734, com endereço na Rua
do Pé d’Arca, 159, 4520-573 Pigeiros, 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).
O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
22 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Octávia Marques. — A Oficial de Justiça, Dores Vieira.
3000221007

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA
Anúncio
Processo n.º 3762/06.8TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Naturelle Consumer Products, Ltd.
Insolvente — Ritual — Representações, L.da
No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 3.º Juízo Cível
de Santa Maria da Feira, no dia 17 de Novembro de 2006, às 16 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora Ritual — Representações, L.da, número de identificação fiscal
502962542, com endereço em São Salvador, 4520-000 Fornos, com
sede na morada indicada.
Para administradora da insolvência é nomeada a Dr.ª Nídia Sousa
Lamas, com endereço na Rua de São Nicolau, 33, 5.º, A, F, 4520-248 Santa Maria da Feira.
É administrador da insolvente, Filipe Nuno Tavares Oliveira, bilhete de identidade n.º 6252326, a quem é fixado domicílio na Avenida do Dr. Henrique Veiga Macedo, Edifício Juma, 31, 4520-215 Santa Maria da Feira.

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 limitado, previsto no artigo 191.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 1.º dia útil seguinte.
20 de Novembro de 2006. — O Juiz de Direito, Rui Sanches e
Silva. — A Oficial de Justiça, Isabel Fidalgo.
3000220809

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Anúncio
Processo n.º 1703/06.1TBSJM.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Sportjoanis — Artigos Desportivos, L.da
Credora — Onesport — Comércio de Artigos de Desporto, L.da, e
outro(s).
No Tribunal da Comarca de São João da Madeira, 2.º Juízo de São
João da Madeira, no dia 25 de Outubro de 2006, às 17 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora Sportjoanis — Artigos Desportivos, L.da, sociedade comercial por
quotas, número de identificação fiscal 503224367, com endereço na
Rua de Adolfo Coutinho, Devesa Velha, 3700-000 São João da Madeira.
É administrador único da devedora, José António Vieira da Silva,
casado, residente na Rua da Reguenga, 45, Romariz, Santa Maria da
Feira, a quem é fixado domicílio na morada indicada.
Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Emília Manuela, nascida em 19 de Outubro de 1956, natural de Portugal, concelho de Matosinhos, freguesia de Matosinhos, Matosinhos, número de
identificação fiscal 151047464, bilhete de identidade n.º 3462597,
cartão profissional 2892p, com endereço na Rua do Jornal Correio
da Feira, 11, 1.º, 4520-234 Santa Maria da Feira.
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.
Mais 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
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].
Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do artigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

