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2.O TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL DE LISBOA

Anúncio n.o 12/2000 (2.a série). — Por despacho de 21 de Janeiro
de 2000 do juiz auditor deste Tribunal, proferido no processo n.o 3/99,
também deste 2.o Tribunal Militar Territorial de Lisboa, que o pro-
motor de justiça move ao arguido Bruno José Rodrigues da Costa,
soldado NIM 01174996, do CI/Amadora, filho de José Lopes Costa
e de Argentina Rodrigues Costa, nascido em 15 de Abril de 1978,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
com última residência conhecida na Rua de Sabino de Sousa, 51,
rés-do-chão, Lisboa, actualmente em parte incerta, titular do bilhete
de identidade n.o 11530163, emitido em 19 de Janeiro de 1996 pelo
Arquivo de Lisboa, imputando-lhe a prática de um crime de deserção
previsto no artigo 142.o, n.os 1, alínea b), e 2, e punível pelo artigo 149.o,
n.o 1, alínea a), 2.a parte, ambos do CJM, foi o mesmo declarado
contumaz, nos termos dos artigos 335.o e 337.o do Código de Processo
Penal (CPP).

Tal declaração de contumácia, que caducará logo que o réu se
apresente ou seja detido (artigo 336.o, n.o 1, do CPP), tem os seguintes
efeitos:

a) Passagem imediata de mandado de detenção para efeitos de
sujeição a termo de identidade e residência, sem prejuízo
de outras medidas de coacção (artigo 337.o, n.o 1, do CPP);

b) Suspensão dos ulteriores termos do processo até apresentação
ou detenção do réu, sem prejuízo da realização dos actos
urgentes, nos termos do artigo 320.o do CPP (n.o 3 do
artigo 335.o do CPP);

c) Anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial
celebrados pelo réu após esta declaração (artigo 337.o, n.o 1,
do CPP);

d) Proibição de o arguido obter ou renovar bilhete de identidade,
passaporte, carta de condução e certidões e de efectuar qual-
quer registo junto de quaisquer autoridades públicas, nomea-
damente conservatórias dos registos civil, predial, comercial
ou de automóveis, notariado, Centro de Identificação Civil
e Criminal, Direcção-Geral de Viação, governos civis, câmaras
municipais e juntas de freguesia (artigo 337.o, n.o 3, do CPP).

24 de Janeiro de 2000. — O Juiz, Cândido Amílcar Madeira Boni-
fácio Gouveia. — O Secretário, Manuel Fernando Pinto Ferrador,
capitão.

Anúncio n.o 13/2000 (2.a série). — Por despacho de 21 de Janeiro
de 2000 do juiz auditor deste Tribunal, proferido no processo n.o 25/99,
também deste 2.o Tribunal Militar Territorial de Lisboa, que o pro-
motor de justiça move ao arguido Carlos Manuel Pereira da Cruz,
soldado NIM 070186-G, do CRM/FA, filho de José Joaquim Pereira
da Cruz e de Maria Hortense Pereira da Cruz, nascido em 4 de
Julho de 1963, natural da freguesia de São Cristóvão e São Lourenço,
concelho de Lisboa, com última residência conhecida na Rua dos
Baldaques, 3, 1.o, esquerdo, Lisboa, actualmente em parte incerta,
titular do bilhete de identidade n.o 8583616, emitido em 24 de Setem-
bro de 1984 pelo Arquivo de Lisboa, imputando-lhe a prática de
um crime de deserção previsto e punível pelas disposições conjugadas
dos artigos 142.o, n.o 1, alínea b), e 149.o, n.o 1, alínea a), 2.a parte,
ambos do CJM, foi o mesmo declarado contumaz, nos termos dos
artigos 335.o e 337.o do Código de Processo Penal (CPP).

Tal declaração de contumácia, que caducará logo que o réu se
apresente ou seja detido (artigo 336.o, n.o 1, do CPP), tem os seguintes
efeitos:

a) Passagem imediata de mandado de detenção para efeitos de
sujeição a termo de identidade e residência, sem prejuízo
de outras medidas de coacção (artigo 337.o, n.o 1, do CPP);

b) Suspensão dos ulteriores termos do processo até apresentação
ou detenção do réu, sem prejuízo da realização dos actos
urgentes, nos termos do artigo 320.o do CPP (n.o 3 do
artigo 335.o do CPP);

c) Anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial
celebrados pelo réu após esta declaração (artigo 337.o, n.o 1,
do CPP);

d) Proibição de o arguido obter ou renovar bilhete de identidade,
passaporte, carta de condução e certidões e de efectuar qual-
quer registo junto de quaisquer autoridades públicas, nomea-
damente conservatórias dos registos civil, predial, comercial
ou de automóveis, notariado, Centro de Identificação Civil
e Criminal, Direcção-Geral de Viação, governos civis, câmaras
municipais e juntas de freguesia (artigo 337.o, n.o 3, do CPP).

24 de Janeiro de 2000. — O Juiz, Cândido Amílcar Madeira Boni-
fácio Gouveia. — O Secretário, Manuel Fernando Pinto Ferrador,
capitão.

ALTA AUTORIDADE PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.o 137/2000. — Deliberação sobre o pedido de auto-
rização para o exercício da actividade televisiva através de um canal
internacional — SIC-Internacional. — 1 — Em 11 de Janeiro de 2000,
deu entrada na Alta Autoridade para a Comunicação Social por
remessa do Instituto da Comunicação Social, o processo de autorização
para o exercício de actividade de televisão, via satélite, de um canal
generalista de cobertura internacional, denominado SIC — Inter-
nacional.

2 — A requerente, SIC — Sociedade Independente de Comunica-
ção, S. A., instruiu o respectivo pedido com os elementos enumerados
no n.o 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 237/98, de 5 de Agosto,
e prestou a caução estabelecida pelo n.o 4 do mesmo artigo.

3 — Nos termos do n.o 1 do artigo 7.o do mesmo decreto-lei, o
processo encontra-se instruído com o parecer relativo às condições
técnicas da candidatura, emitido pelo Instituto das Comunicações de
Portugal, onde se afirma que «em face do constante da carta da
SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S. A., que informa
que a emissão via satélite será efectuada com recurso a meios da
subconcessionária do serviço público de telecomunicações (MAR-
CONI — Comunicações Internacionais, S. A.), emitimos parecer favo-
rável ao projecto técnico apresentado».

4 — A viabilidade económica do projecto é garantida pela reque-
rente, sendo de realçar que o canal SIC-Internacional não terá «auto-
nomia económica ou financeira».

No entanto, o canal tem despesas de aluguer de circuitos, de pessoal
e outras, esperando gerar receitas, em especial com a publicidade
dirigida aos seus potenciais espectadores ou assinantes, contando apre-
sentar um saldo de exploração positivo a partir do 4.o ano de emissão.

5 — A SIC-Internacional vai emitir, inicialmente, oito horas diárias
de programação, seleccionada a partir dos programas emitidos pelo
canal SIC e com possibilidade de recurso a programação exterior,
visando, preferencialmente, a emigração portuguesa e acalentando
a perspectiva de vir a posicionar-se como um canal global «emitindo
para todo o mundo a partir de Portugal».

6 — O canal SIC-Internacional adopta o estatuto editorial da SIC.
7 — Encontrando-se satisfeitos todos os requisitos estabelecidos

pela legislação em vigor, a Alta Autoridade para a Comunicação Social
delibera, nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 237/98, de 5
de Agosto, em conjugação com a alínea a) do artigo 4.o da Lei n.o 43/98,
de 26 de Janeiro, autorizar o exercício da actividade de televisão,
via satélite, ao canal generalista de cobertura internacional denomi-
nado SIC-Internacional.

Esta deliberação foi aprovada, por maioria, com votos a favor de
José Maria Gonçalves Pereira, Sebastião Lima Rego, Amândio de
Oliveira, Rui Assis Ferreira, Maria de Lurdes Monteiro, Pegado Liz
e Carlos Veiga Pereira e a abstenção de José Sasportes. — O Relator,
José Garibaldi.

19 de Janeiro de 2000. — O Presidente, José Maria Gonçalves
Pereira.

Deliberação n.o 138/2000. — Deliberação sobre a renovação do
alvará para o exercício de radiodifusão sonora, com a denominação
«Rádio Continental», de que é titular SIRPA — Sociedade de Imprensa
Rádio Paralelo, L.da — 1 — No dia 15 de Junho de 1999, a Alta Auto-
ridade para a Comunicação Social (AACS) recebeu, a coberto de
ofício do Instituto da Comunicação Social, o processo relativo ao
pedido de renovação do alvará para o exercício de radiodifusão sonora,
com a denominação «Rádio Continental», de que é titular
SIRPA — Sociedade de Imprensa Rádio Paralelo, L.da, para, de
acordo com o disposto na alínea b) do artigo 4.o da Lei n.o 43/98,
de 6 de Agosto, ser emitida a devida deliberação.

2 — A AACS, para cumprimento desta sua competência, analisou,
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.o 130/97, de 27 de
Maio, os seguintes elementos:

2.1 — Requerimento para autorização da renovação do alvará para
o exercício de radiodifusão sonora;

2.2 — Cópia do alvará para o exercício de radiodifusão sonora,
no concelho de Valongo;

2.3 — Cópia da licença radioeléctrica para emitir em FM, na fre-
quência de 105.8 MHz;

2.4 — Cópia do pacto social da requerente;
2.5 — Declarações de que a requerente e cada uma das pessoas

singulares que a integram não detêm participação em mais de cinco
operadores de radiodifusão;

2.6 — Linhas gerais da programação, mapa dos programas a emitir
e do respectivo horário;

2.7 — Estatuto editorial da Rádio Continental;
2.8 — Memória descritiva da actividade desenvolvida nos últimos

dois anos;
2.9 — Informação relativa às contas dos últimos dois anos de

exercício.


