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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.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão 
definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de insolvência 
(n.º 3 do Artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de 
capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como 
resolutivas;

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 10-03-2010, pelas 09:30 horas, para a realização da 
reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo 
fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito.

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 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 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.

21-12-2009. — A Juíza de Direito, Dr.ª Cátia Costa Santos. — O 
Oficial de Justiça, Vitor Pereira.

302718963 

 Anúncio n.º 155/2010

Processo: 429/08.6TBVVC
Insolvência pessoa singular (Requerida)

Data: 22-12-2009
Requerente: Caixa de Crédito Agrícola Mutuo do Alto Guadiana
Insolvente: Paulo Jorge Galhofas Nunes
Insolvente: Paulo Jorge Galhofas Nunes, Gerente, estado civil: Desconhecido, 

nascido(a) em 21-01-1973, concelho de Vila Viçosa, freguesia de Bencatel [Vila 
Viçosa], nacional de Portugal, NIF — 206388330, BI — 10180490, Endereço: 
R. António José Almeida, 17 — Ap. 110, 7160-000 Bencatel e Administrador 
de Insolvência: Ademar Margarido de Sampaio R. Leite, Endereço: Rua das 
Roseiras, 166 — B, S. Domingos de Rana, 2785-158 S. Domingos de Rana

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insufi-
ciência da massa — art.º. 232.º do CIRE

Efeitos do encerramento todos os constantes do artº. 233.º do CIRE
22-12-2009. — A Juíza de Direito, Dr.ª Cátia Costa Santos. — O 

Oficial de Justiça, Vítor Pereira.
302721587 

Administrativos e Fiscais, aprovado pela Portaria n.º 386/2002, de 11 
de Abril, e para os efeitos consignados na deliberação do Conselho de 
16 de Dezembro de 2009, as seguintes individualidades:

Juiz conselheiro José da Cruz Rodrigues, que presidirá.
Juiz conselheiro Armindo José Girão Leitão Cardoso.
Juiz conselheiro Vítor Manuel Marques Meira.
Juiz conselheiro João Plácido da Fonseca Limão.
Prof.ª Doutora Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia.
Lisboa, 17 de Dezembro de 2009. — Lúcio Alberto de Assunção 

Barbosa, Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais.

202733015 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extracto) n.º 302/2010
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, nos termos do 
n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2009, de 11 Setembro, e na sequência 
da aprovação em procedimento concursal comum, foi celebrado, em 10 
de Dezembro de 2009, contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com Maria Fernanda Carvalho Nunes da Silva Dias, 
colocada entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, nível 1 e 2 da carreira/
categoria de assistente operacional do mapa de pessoal dos Serviços de 
Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria -Geral da República.

O presente contrato produz efeitos à data da celebração.
Data: 23 de Dezembro de 2009. — Nome: Carlos José de Sousa 

Mendes, Cargo: Secretário da Procuradoria -Geral da República
202735608 

 Despacho (extracto) n.º 303/2010
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, nos termos do n.º 3 
do artigo 17.º da Lei n.º 59/2009, de 11 Setembro, e na sequência da aprovação 
em procedimento concursal comum, foi celebrado, em 22 de Dezembro de 
2009, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
Ana Maria Pereira Mendes, colocada na 10.º posição remuneratória, nível 15 
da carreira/categoria de assistente técnico do mapa de pessoal dos Serviços 
de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria -Geral da República.

O presente contrato produz efeitos à data da celebração.

23 de Dezembro de 2009. — Carlos José de Sousa Mendes, cargo: 
Secretário da Procuradoria -Geral da República.

202735681 

 Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extracto) n.º 21/2010
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de 16 de 

Dezembro de 2009.
Renovadas por mais três anos, as comissões de serviço, que vêm 

exercendo os seguintes magistrados:
Licenciado Carlos Humberto Marques Paiva de Almeida — Procurador-

-Geral Adjunto a exercer as funções de Inspector do Ministério Público, 
com efeitos a partir de 05/01/2010;

Licenciado Vítor Manuel de Matos Franco — Procurador -Geral Ad-
junto a exercer as funções de Inspector do Ministério Público, com 
efeitos a partir de 20/01/2010;

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas
Lisboa, 21 de Dezembro de 2009. — O Secretário da Procuradoria-

-Geral da República, Carlos José de Sousa Mendes.
202723814 

 Despacho (extracto) n.º 304/2010
Licenciado José Nunes Gonçalves Carvalho — Procurador -Geral-

-Adjunto, a exercer funções de Inspector do Ministério Público, desligado 
do serviço, para efeitos de aposentação/jubilação.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2009. — O Secretário da Procuradoria-
-Geral da República, (Carlos José de Sousa Mendes).

202733964 

 CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS 
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Deliberação (extracto) n.º 20/2010
Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais, de 16 de Dezembro de 2009, foram designados membros 
do júri do concurso a que alude o artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento do 
Concurso de Recrutamento para o Preenchimento de Vagas nos Tribunais 




