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O Dr. Alexandre Macedo, Juiz de Direito deste Tribunal, faz saber 
que são os credores e a Maria Ester Azenha de Freitas Catela Stock-
ler de Albuquerque, estado civil: Casado, nascido(a) em17-03-1940, 
NIF — 137435568, BI — 596610, Endereço: Av. Columbano Bordalo 
Pinheiro, 72, 3.º Dt.º, 1070-000 Lisboa, notificados para no prazo de 5 
dias, decorridos que sejam dez dias de éditos, que começarão a contar-se 
da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas 
pelo administrador 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).

10-10 -2011. — O Juiz de Direito, Dr. Alexandre Macedo. — O Oficial 
de Justiça, Rui Manuel Araújo Cleto.

305224584 

 1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio n.º 16030/2011

Processo n.º 427/06.4TYLSB — Insolvência de pessoa colectiva 
(requerida)

Encerramento de Processo nos autos de Insolvência acima identifi-
cados em que é insolvente:

A Pérola do Bonjardim -Casa de Pasto, L.da., NIF — 503064076, 
Endereço: Rua Cruz dos Poiais, 95, 1200 Lisboa

Administrador de Insolvência: João Correia Chambino, Endereço: Rua 
do Sargento Armando Monteiro Ferreira, N.º.12 — 3.º Drtº., 1800 -000 
Lisboa.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insufici-
ência da massa insolvente para a satisfação das custas do processo e das 
restantes dívidas da massa. Efeitos do encerramento: — cessam todos 
os efeitos que resultam da declaração de insolvência, recuperando o 
devedor o direito de disposição dos seus bens e a livre gestão dos seus 
negócios; — cessam as atribuições do administrador de insolvência, com 
excepção das referentes à apresentação de contas; — os credores da insol-
vência poderão exercer os seus direitos contra o devedor; — os credores 
da massa podem reclamar do devedor os seus direitos não satisfeitos.

18 de Outubro de 2011. — A Juíza de Direito, Carla Rodrigues. — O 
Oficial de Justiça, Vanda Terras Gonçalves.

305255129 

 Anúncio n.º 16031/2011

Processo: 983/10.2TYLSB
Insolvência pessoa colectiva (Apresentação)

Insolvente: Dyn’aero, Tecnologia Aerospacial Ibérica, S. A.
Convocatória de Assembleia de Credores nos autos de Insolvência 

acima identificados em que é insolvente:
Dyn’aero, Tecnologia Aerospacial Ibérica, S. A., NIF — 505294060, 

Av. da República, 6 — 7.º Esqº, 1050 -191 Lisboa
Adm. Insolv. Dr. Carlos Cintra Torres, Av. General Norton de Matos, 

59 -A, 1.º D, Miraflores, 1495 -148 Algés

Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra 
identificado, foi designado o dia 28 -11 -2011, pelas 13:30 horas, para 
a realização da reunião de assembleia de credores, a fim de discutir e 
votar a proposta de plano de insolvência apresentado. 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.º do CIRE).

24 -10 -2011. — A Juíza de Direito, Elisabete Assunção. — O Oficial 
de Justiça, Isabel David Nunes.

305279381 

 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio n.º 16032/2011

Processo: 612/11.7TYLSB Insolvência pessoa colectiva 
(Requerida) N/Referência: 1994210

Requerente: Bolsimo — Gestão de Activos S. A.
Insolvente: Urbaniobras — Soc. Imobiliária de Construções, S. A.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros 
interessados nos autos de Insolvência acima identificados.
No Tribunal do Comércio de Lisboa, 2.º Juízo de Lisboa, no dia 

14 -10 -2011, ao meio dia, foi proferida sentença de declaração de insolvên-
cia do devedor: Urbaniobras — Soc. Imobiliária de Construções, S. A., 
NIF — 504298909, Endereço: Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, N.º 105, 
2.º Direito, Alto do Seixalinho, 2830 -080 Barreiro com sede na morada 
indicada. Por não constar da matrícula a nomeação de administradores da 
Insolvente não se fixa, por ora, qualquer residência. Para Administrador 
da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando -se 
o respectivo domicílio. Dr. Luís Manuel Iglésias Fortes Rodrigues, 
Endereço: Rua Dr. Emiliano da Costa, N.º 89 -A, Faro, 8000 -329 Faro. 
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 da insolvência com carácter pleno 
(alínea i do artigo 36.º -CIRE). Para citação dos credores e demais in-
teressados 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 re-
clamação de créditos deve ser apresentado ou remetido por via postal 
registada ao administrador da insolvência nomeado, 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 11 -01 -2012, pelas 14:00 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). Ficam ainda advertidos que 
os prazos para recurso, embargos e reclamação 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 obrigatória a constituição de mandatário.

21 -10 -2011. — A Juíza de Direito, Dr.ª Maria José Costeira. — O 
Oficial de Justiça, Paulo Gomes.

305268827 

 Anúncio n.º 16033/2011

Processo: 660/11.7TYLSB Insolvência pessoa colectiva 
(Requerida)

N/Referência: 1997019
Data: 25 -10 -2011
Requerente: Coldkit Ibéria, Materiais Isolantes, S. A.
Insolvente: Tecnoali — Cozinhas e Lavandarias Industriais, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros 
interessados nos autos de Insolvência acima identificados.
No Tribunal do Comércio de Lisboa, 2.º Juízo de Lisboa, no dia 

19 -10 -2011, ao meio dia, foi proferida sentença de declaração de in-
solvência do devedor: Tecnoali — Cozinhas e Lavandarias Industriais, 
L.da, NIF — 504366416, Endereço: Rua Mouzinho da Silveira, N.º 27, 
6.º B/C, Coração de Jesus, 1250 -166 Lisboa com sede na morada indi-
cada. É administrador do devedor: Pedro Costa Marçal Roubaud Y Pujol, 
com endereço: Pátio da Bagatella Bloco A  -3.º Esq., 1250 -137 Lisboa 
a quem é fixado domicílio na morada indicada. Para Administrador 
da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando -se 
o respectivo domicílio. José Rodrigues Pereira, Endereço: R: Luís de 
Camões, 3 -9.º Esq., 2685 -220 Portela Lrs. 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 ime-
diato ao administrador da insolvência a existência de quaisquer garantias 
reais de que beneficiem. Declara -se aberto o incidente de qualificação 
da insolvência com carácter pleno (alínea 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 nomeado, para o domicílio constante do presente edital 
(n.º 2 artigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios 




