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 4.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio n.º 2464/2009

Processo n.º 1377/07.2TYLSB — Insolvência de pessoa colectiva 
(apresentação)

Insolvente: Icat, Instituto da Ciência Aplicada e Tecnologia e 
outro(s).

Credor: Caixa Geral de Depósitos e outro(s).
Publicidade de Deliberação nos autos de Insolvência acima identi-

ficados em que são:
Icat, Instituto da Ciência Aplicada e Tecnologia, NIF — 502185767, 

Endereço: Edifício Icat, Campus da Faculdade de Ciências, Campo 
Grande, 1749 -016 Lisboa.

Dr. José Luís Caetano Marques, Endereço: Rua Padre Luís Aparício, 
n.º 9 — 2.º Dt.º, 1150 -248 Lisboa.

Ficam notificado todos os interessados, de que no processo supra 
identificado, por decisão da Assembleia de Credores, foi aprovado 
Plano de Insolvência.

9 de Março de 2009. — A Juíza de Direito, Ana Paula A. A. 
Carvalho. — O Oficial de Justiça, Filomena Marques Lopes.

301509519 

 Anúncio n.º 2465/2009

Insolvência de pessoa colectiva (apresentação)
Processo n.º 161/09.3TYLSB

Insolvente: Publiweb Soluções Internet, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de Insolvência acima identificados

No Tribunal do Comércio de Lisboa, 4.º Juízo de Lisboa, no dia 
04 -03 -2009, ao meio dia, foi proferida sentença de declaração de in-
solvência da devedora:

Publiweb Soluções Internet, L.da, NIF 504856219, Endereço: R. 
Dr. João Couto, 6, 5.º Dto., 1500 -239 Lisboa, com sede na morada 
indicada.

Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando -se o respectivo domicílio.

Álvaro Brazinha Mochacho, Endereço: Rua Padre António Vieira, 
5, 3.º, 1070 -194 Lisboa.

São administradores da devedora:
Ricardo Jorge Cabrera Gomes Loureiro, NIF 206478682, Endereço: 

R. Prof. Dr. Manuel Eugénio Machado Macedo, Lt. 7, R/c B, 2765 
Estoril,

João Miguel Bastos Pereira Nunes da Silva, NIF — 102433879, 
Endereço: R. dos Ciprestes, 93, R/c Esq., 2775 -357 Parede,

Francisco de Sousa Rodo Leotte do Rego, NIF 212053841, Endereço: 
R. das Romanzeiras, 9, 2 E, 2750 -479 Cascais e

Sofia Pereira Cruz Durão Leotte do Rego, NIF 208526293, Endereço: 
R. das Romanzeiras, 9, 2 E, 2750 -479 Cascais,

a quem é fixado domicílio nas moradas indicadas.
Ficam notificados todos os interessados que se declara aberto o inci-

dente de qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no 
artigo 191.º, do CIRE, e que podem, no prazo de 5 dias, requerer que a 
sentença seja complementada com as restantes menções do artigo 36.º, 
do CIRE., mediante o depósito, à ordem do Tribunal do montante que 
o Juiz entenda necessário para garantir o pagamento das custas da 
massa insolvente ou caução desse pagamento — n.º 3, do artigo 39.º, 
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr, finda a 
dilação dos éditos, 5 dias, 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.

9 de Março de 2009. — A Juíza de Direito, Elisabete Assunção. — 
O Oficial de Justiça, A. Barata.

301504367 

 Anúncio n.º 2466/2009

Processo: 576/08.4TYLSB — Insolvência pessoa
colectiva (Requerida)

Requerente: CITAC Circuitos Internos de Televisão e Antenas Co-
lectivas L.da

Insolvente: CIMOVENDA — Construção e Venda de Imóveis, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros 
interessados nos autos de Insolvência acima identificados
No Tribunal do Comércio de Lisboa, 4.º Juízo de Lisboa, no dia 

11 -03 -2009, ao meio -dia, foi proferida sentença de declaração de in-
solvência da devedora:

CIMOVENDA — Construção e Venda de Imóveis, L.da, 
NIF — 501354441, Endereço: Rua Andrade Corvo, 29 — 2.º Dto., 
1150 -003 Lisboa, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora:
Dário Maia Esteves Alexandrino, NIF — 110159233, BI — 2017711, 

Endereço: Alameda dos Moinhos, 3, 6.º B, Alfragide, 2720 -381 Amadora, 
a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para Administrador da Insolvência, é nomeado o Dr. Silva Carvalho, 
com domicílio na Rua Latino Coelho, 12 -5.º D, 1050 -136 Lisboa.

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.

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 insolvência com carácter 
pleno (al. i), do artigo 36.º, CIRE)

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de 
5 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 nome-
ado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2, artigo 128.º, do 
CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de que disponham, 
elaborado nos termos do artigo 128.º, do CIRE.

É designado o dia 08 -06 -2009, pelas 14:15 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.

A assembleia ora convocada poderá igualmente pronunciar -se sobre 
o encerramento do processo nos termos do artigo 232.º, do CIRE, caso 
até à data designada o sr. Administrador verificar a insuficiência da 
massa insolvente para satisfação das custas do processo e restantes 
dívidas da massa.

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 
(artigo 40.º e 42.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.

É obrigatório a constituição de mandatário judicial.
17 de Março de 2009. — A Juíza de Direito, Ana Paula A. A. 

Carvalho. — O Oficial de Justiça, A. Barata.
301546471 

 TRIBUNAL DA COMARCA DA MEALHADA

Anúncio n.º 2467/2009

Processo n.º 40/09.4TBMLD — Insolvência de pessoa colectiva 
(apresentação)

Insolvente: Louçânia, Cerâmica de Louça Doméstica, Lda
Credor: Caixa de Credito Agricola Mutuo da Mealhada e outro(s).
Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de Insolvência acima identificados




