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Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 27 -10 -2008, pelas 11:00 horas, para 
a realização da reunião de assembleia de credores para discussão e 
aprovação do Plano de Insolvência.

Fica ainda notificado de que nos 10 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).

24 de Setembro de 2008. — A Juíza de Direito, Diana Raposo. —
O Oficial de Justiça, Vítor Pereira.
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 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho n.º 24773/2008
Despacho de Sua Excelência o Conselheiro Procurador-Geral da 

República, de 25 de Setembro de 2008:
Renovada por mais três anos a comissão de serviço, com efeitos a partir 

de 15 de Setembro de 2008, que vem exercendo o seguinte magistrado:
Licenciado José Luís Paquim Pereira Coutinho — Procurador-Geral 

Adjunto a exercer as funções de Vogal do Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República.

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
26 de Setembro de 2008. — O Secretário da Procuradoria-Geral da 

República, Carlos José de Sousa Mendes. 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Édito n.º 492/2008

Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa, 
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 963,60, constitu-
ído por Mercês Vieira Sousa, sócia desta Caixa n.º 19952, falecida em 
28/12/2007, e legado a Ana Maria Vieira Silva, desconhecendo-se o seu 
paradeiro, correm éditos de 30 dias a contar da data da publicação deste 
anúncio no Diário da República citando a beneficiária referida ou em 
caso de falecimento desta, os seus representantes sucessórios ou, não 
os havendo, outros herdeiros da sócia a deduzirem a sua habilitação 
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir 
sobre o seu pagamento.

8 de Setembro de 2008. — O Administrador-Delegado, José António 
Coelho Antunes.
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 ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho de Deontologia do Porto
Edital n.º 986/2008

Gonçalo Gama Lobo, presidente do Conselho de Deontologia do 
Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, em cumprimento do dis-
posto nos artigos n.os 137.º e 169.º do Estatuto da Ordem dos Advogados, 
aprovado pela Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro, faz saber publicamente 
que, nos termos do artigo 128.º, n.º 1 do CPTA, a execução da pena 
disciplinar de suspensão do exercício da advocacia pelo período de 1 
(um) ano, aplicada ao Dr. Manuel Augusto Ferreira Lima, que também 
usa o nome abreviado de Manuel Lima inscrito pela Comarca do Porto, 
portador da cédula profissional n.º 5140P, por violação do disposto nos 
artigos dos deveres previstos nos artigos 76.º, n.º 1 e 79.º, alínea a) 
ambos do Estatuto da Ordem dos Advogados, na redacção da Lei n.º 
80/2001, de 20 de Julho, que se tornou efectiva após a revogação da 
suspensão da sua execução, por não se ter verificado o cumprimento 
da condição, por Acórdão do Conselho de Deontologia do Porto de 23 
de Novembro de 2007, confirmado por Acórdão do Conselho Superior 
da Ordem dos Advogados de 14 de Março de 2008, apesar de já ini-
ciada, não prosseguirá a sua execução a partir do dia 23 de Setembro 
de 2008, data da citação da Ordem dos Advogados para os termos da 
providência cautelar de suspensão de eficácia de acto administrativo 
a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, sob o 
n.º 2006/08.2BEPRT-A, em que é requerente o Dr. Manuel Augusto 
Ferreira Lima.

24 de Setembro de 2008. — O Presidente, Gonçalo Gama Lobo. 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Reitoria

Despacho (extracto) n.º 24774/2008
Nos termos do disposto no artigo 92.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de 

Setembro, no artigo 29.º dos Estatutos da Universidade Aberta, homolo-
gados pelo Despacho Normativo n.º 9/2002, de 22 de Janeiro, publicado 
no Diário da República, 1.ª série -B, n.º 38, de 14 de Fevereiro de 2002, 
no artigo 12.º do Regulamento de Doutoramentos da Universidade 
Aberta, aprovado pelo Despacho 50/SEES/93, de 20 de Dezembro, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 38, de 15 de Fevereiro 
de 1994, e nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
delego no Presidente do conselho científico da Universidade Aberta, 
Professor Doutor João Luís Serrão da Cunha Cardoso, a presidência do 
júri das provas públicas para a obtenção ao grau de doutor requeridas 
pelo Mestre António Alves Rego.

25 de Setembro de 2008. — O Reitor, Carlos António Alves dos Reis. 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extracto) n.º 24775/2008
Por despacho de 18/09/2008, do Reitor da Universidade do Al-

garve:
Doutora Lília Pinto de Pina Figueiredo Brinca — Nomeada definitiva-

mente professora adjunta em regime de exclusividade, na área científica 
de tecnologia da saúde, grupo disciplinar de terapia da fala, do quadro 
de pessoal docente do ensino superior politécnico da Universidade do 
Algarve, com início em 22 -08 -2008.

25 de Setembro de 2008. —  A Directora de Serviços de Recursos 
Humanos, Mariana Farrusco. 

 Despacho (extracto) n.º 24776/2008
Por despacho de 19 de Setembro de 2008 do presidente do conselho 

directivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do 
Algarve, proferido por delegação de competências:

Doutora Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano, professora 
associada com agregação, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 




