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de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição do
Dr. Nunes Correia (cédula profissional n.o 5358-L), tendo sido, nesta
data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
15 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 401/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 11 de Fevereiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data
e ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição da
Dr.a Sandra Moura (cédula profissional n.o 7407-P), tendo sido, nesta
data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
15 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 402/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 12 de Janeiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data e
ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição do
Dr. Carlos Alberto Sá Correia (cédula profissional n.o 1533-C), tendo
sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
25 de Janeiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 403/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 48.o e
da alínea i) do n.o 1 do artigo 50.o do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005, de 26 de Janeiro, convoco a
assembleia distrital ordinária dos advogados inscritos pelo Conselho
Distrital de Lisboa para reunir na Rua dos Anjos, 79-A, em Lisboa,
no próximo dia 1 de Abril, pelas 17 horas e 30 minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:
Apreciação e votação do relatório e contas de 2004 do Conselho
Distrital de Lisboa.
A assembleia distrital reunirá com qualquer número de advogados
presentes uma hora depois da acima indicada.
17 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Distrital
de Lisboa, António Raposo Subtil.
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Edital n.o 404/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 17 de Fevereiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data
e ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição do
Dr. Paulo Moreira da Cruz (cédula profissional n.o 7481-P), tendo
sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 405/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 17 de Fevereiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data
e ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição da
Dr.a Marta Maia (cédula profissional n.o 9896-P), tendo sido, nesta
data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 406/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 17 de Fevereiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data
e ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição da
Dr.a Maria Teresa Martins Semedo (cédula profissional n.o 1948-P),
tendo sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Rectificação n.o 350/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o edital n.o 97/2005, no Diário da República, 2.a série, n.o 9,
de 13 de Janeiro de 2005, rectifica-se que onde se lê «cédula profissional n.o 8412-P» deve ler-se «cédula profissional n.o 8214-P».
11 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

