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Administrador da Insolvência: António José Matos Loureiro, Endereço: 
Edifício Topázio, Escritório 405, Apartado 2015, 3001 -601 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra 
identificado, foi designado o dia 18 -06 -2008, pelas 14:00 horas, para 
a realização da reunião de assembleia de credores para discussão e 
aprovação do Plano de Insolvência.

Fica ainda notificado de que nos 20 dias anteriores à realização da 
assembleia, todos os documentos referentes ao plano de insolvência, se 
encontram à disposição dos interessados, na secretaria do Tribunal.

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 Tra-
balhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores 
por estes designados (n.º 6 do artigo 72 do CIRE).

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham reclamado, 
e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para reclamação, 
de que o podem fazer, sendo que, para efeito de participação na reunião, 
a reclamação pode ser feita na própria assembleia (alínea c n.º 4 do 
artigo 75.º do CIRE).

6 de Maio de 2008. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima Marques 
Silva. — O Oficial de Justiça, Eduardo Jorge Nogueira.
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PARTE E

 ESCOLA NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

Despacho n.º 14360/2008
Nos termos do artigo 11.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente 

do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, 
de 1 de Julho, se publica que por despacho de 2008 -05 -08 do Presi-
dente do Conselho Directivo da Escola Náutica Infante D. Henrique, 
José Luís da Costa Sousa, Professor-Adjunto do quadro de pessoal desta 
Escola, nomeado, definitivamente, na mesma categoria, com efeitos a 
partir de 09 de Fevereiro de 2008. (Não carece de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas).

Relatório final de processo de nomeação definitiva
 de José Luís da Costa Sousa

O conselho científico da Escola Náutica Infante D. Henrique, reunido 
em reunido em plenário no dia 07.05.2008, com base no parecer emitido 
pelos professores adjuntos José Manuel das Dores Costa e Joaquim 
Henrique Almeida de Oliveira, aprovou a nomeação definitiva como pro-
fessor adjunto de José Luís da Costa Sousa, por se encontrarem reunidos 
os requisitos constantes do Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho.

12 de Maio de 2008. — O Presidente do Conselho Directivo, Abel 
da Silva Simões. 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 518/2008
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1, do artigo 58.º do Regula-

mento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários, Regulamento 
n.º 232/2007, de 4 de Setembro, torna -se público que, por despacho 
do Bastonário da Ordem dos Advogados de 09 de Maio de 2008, foi 
levantada a suspensão da inscrição, com efeitos a partir do dia 05 de 
Maio de 2008, da Senhora Dra. Susana Piteira Santos, portadora de 
Cédula Profissional n.º 14632L, tendo sido nesta data efectuados todos 
os averbamentos e comunicações.

9 de Maio de 2008. — O Bastonário, António Marinho e Pinto. 

 Edital n.º 519/2008
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1, do artigo 58.º do Regula-

mento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários, Regulamento 
n.º 232/2007, de 4 de Setembro, torna -se público que, por despacho 
do Bastonário da Ordem dos Advogados de 09 de Maio de 2008, foi 
levantada a suspensão da inscrição, com efeitos a partir do dia 05 de 
Maio de 2008, do Senhor Dr. Rui Jaime Fernandes, portador de Cédula 
Profissional n.º 12757L, tendo sido nesta data efectuados todos os aver-
bamentos e comunicações.

9 de Maio de 2008. — O Bastonário, António Marinho e Pinto. 

 Edital n.º 520/2008
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 58.º do Regu-

lamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários, Regu-

lamento n.º 232/2007, de 4 de Setembro, torna-se público que, por 
despacho do Bastonário da Ordem dos Advogados de 13 de Maio 
de 2008, foi suspensa a inscrição, com efeitos a partir do dia 15 de 
Janeiro de 2008, da Dr.ª Fiona Swainston, portadora de certidão pro-
batória n.º 2F, tendo sido nesta data efectuados todos os averbamentos 
e comunicações.

13 de Maio de 2008. — O Bastonário, António Marinho e Pinto. 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Edital n.º 521/2008

Curso de Complemento de Formação em Enfermagem 2008/2009
1 — Candidatura
1.1 — A apresentação da candidatura deverá ser efectuada na Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) — Pólo Maria Fernanda 
Resende.

1.2 — A candidatura à matrícula e inscrição é formulada à Presidente 
do Conselho Directivo da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 
em modelo próprio.

1.3 — A candidatura está sujeita a emolumentos correspondendo no 
ano lectivo de 2008/2009 a 50.00€ (cinquenta euros).

1.4 — A candidatura é válida apenas para o ano a que diz respeito.
2 — Condição de acesso
Podem candidatar -se ao curso de Complemento de Formação em 

Enfermagem os enfermeiros titulares do grau de bacharel em enferma-
gem, ou equivalente legal.

3 — Documentos:
3.1 — O requerimento de candidatura, deverá ser, obrigatoriamente, 

acompanhado dos seguintes documentos, na presença dos originais:
a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do número fiscal de contribuinte;
c) Fotocópia da cédula profissional ou certificado de inscrição na 

Ordem dos Enfermeiros, com vinheta actualizada;
d) Fotocópia da certidão comprovativa da titularidade do grau de 

bacharel ou equivalente legal indicando a respectiva classificação;
Os requerentes que obtiveram o grau de bacharel por equivalência 

legal, deverão apresentar documento comprovativo da classificação do 
curso de Enfermagem Geral ou equivalente legal.

e) Fotocópia da certidão comprovativa do tempo de exercício na 
profissão, categoria profissional e tempo de exercício na mesma;

f) Impresso, adquirido na Escola, devidamente preenchido;
g) Documentos comprovativos (fotocópias simples) relativas a:
Formação académica/profissional;
Formação relativa a acções ou cursos de formação profissional;
Publicações e comunicações;
Participação em projectos, programas, comissões e grupos de tra-

balho;
Exercício de funções de gestão, ensino, formação permanente e in-

vestigação.




