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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 30 -09 -2008, pelas 14:00 horas, para a realização 
da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, po-
dendo fazer -se representar por mandatário com poderes especiais para 
o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Tra-
balhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores 
por estes designados (n.º 6 do artigo 72 do CIRE).

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 
(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 [alínea c) do n.º 2 
do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e re-
clamação 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.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.

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 represen-
tem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na 
sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do 
Sr. Juiz (artigo 193.º do CIRE).

16 de Julho de 2008. — A Juíza de Direito, Susana Santos Silva. —
O Oficial de Justiça, Engrácia Borges Ferreira.
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 1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE VILA NOVA DE GAIA
Anúncio n.º 5158/2008

Processo n.º 8/07.5TYVNG
Vidraria Tavares & Oliveira, L.da, número de identificação fiscal 

504334204, com endereço na Rua de Cabeda, 4445 -358 Ermesinde, 
Valongo;

Administrador da insolvência: Adélio Monteiro Gonçalves Ramalho, 
com endereço na Rua de Joaquim Lagoa, 15, 4445 -482 Ermesinde;

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra 
identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insufi-
ciência da massa, artigo 232.º do CIRE.

Efeitos do encerramento: os previsto no artigo 233.º do CIRE.
16 de Junho de 2008. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M. 

Faustino. — O Oficial de Justiça, Miguel Real.
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 Anúncio n.º 5159/2008

Encerramento de Processo
Nos autos de Insolvência pessoa colectiva (Apresentação), processo 

n.º 87/07.5TYVNG:
Insolvente: Porto -Coroa — Antiguidades, Lda., NIF — 502260203, 

Endereço: Rua 15 de Novembro n.º 132, 4100 -420 Porto
Administradora da Insolvência: Dra. Vera Lúcia Ladeira Rodrigues, 

Endereço: Rua Luís de Camões, Carvalhais, 3780 -476 Moita

Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra 
identificado, foi encerrado.

 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio n.º 5160/2008

Prestação de contas de administrador (CIRE)
Processo n.º 299/07.1TYVNG -D

Insolvente: Mouralex — Transportes Alexandre, Unipessoal, L.da
Presidente Com. Credores: Credifin — Banco de Crédito ao Consumo, 

S. A., e outro(s).

O Dr. Paulo Fernando Dias Silva, Juiz de Direito deste Tribunal, faz 
saber que são os credores e a/o insolvente(o) Mouralex — Transportes 
Alexandre, Unipessoal, Lda., pessoa colectiva n.º 504296159, Endereço: 
Rua de Oslo, E/232, Loja 190, Centro Comercial Londres, 4450 -000 Sr.ª 
da Hora — Matosinhos, 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 admi-
nistrador da insolvência (Artigo 64.º n.º 1 CIRE).

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais 
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

17 de Julho de 2008. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias 
Silva. — O Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.
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 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extracto) n.º 20760/2008
Licenciado Domingos Moreira da Costa Padrão — Procurador-Geral 

Adjunto nos Supremos Tribunais — desligado do serviço, para efeitos 
de aposentação/jubilação.

30 de Julho de 2008. — O Secretário, Carlos José de Sousa Men-
des. 

 Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extracto) n.º 20761/2008
Licenciada Guilhermina Maria Marreiros — Procuradora -Geral Ad-

junta a exercer funções de Inspectora do Ministério Público — desligada 
do serviço, para efeitos de aposentação/jubilação.

30 de Julho de 2008. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-
pública, Carlos José de Sousa Mendes. 

 Rectificação n.º 1782/2008
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 143, de 25 de Julho de 2008, na pág. 33201, rectifica -se que onde 
se lê:

«Licenciada Maria Antónia Silva Gomes de Almeida Soares —
 
pro-

curadora da República no Tribunal Central Administrativo Sul;
Licenciada Fernanda Maria Rodrigues Carneiro — procuradora da 

República no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, contencioso 
tributário;

Licenciada Ana Bela Martins de Carvalho — procuradora da Re-
pública no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, contencioso 
administrativo;»

Deve ler -se:

«Licenciada Maria Antónia Silva Gomes de Almeida Soares — pro-
curadora da República no Tribunal Central Administrativo Sul;

Licenciada Ana Bela Martins de Carvalho — procuradora da República no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, contencioso administrativo;»
29 de Julho de 2008. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-

pública, Carlos José de Sousa Mendes. 

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: Insu-
ficiência de Bens.

Efeitos do encerramento: Os previstos no artigo 233.º do CIRE.
23 de Julho de 2008. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M. 

Faustino. — O Oficial de Justiça, Ermelinda Maria Moutinho.
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