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trativo de provimento, com produção de efeitos a 17 de Janeiro
de 2005.
10 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.o 233/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Simone
Guimas (cédula profissional n.o 18 471-L), advogada na comarca
de Lisboa, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do
bastonário da Ordem dos Advogados e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, 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 no artigo 10.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, fica suspensa do exercício da advocacia, tendo sido nesta
data feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 234/2005 (2.a série). — Fica notificado o Dr.
Socorro Reis (cédula profissional n.o 4148-C), advogado na
comarca de Vila Nova de Gaia, de que, por despacho de 21 de
Dezembro de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e
ao abrigo do disposto no artigo 37.o, 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 no artigo 10.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, fica suspenso do exercício da advocacia, tendo sido, nesta
data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 235/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Sofia
Bensabat da Silva (cédula profissional n.o 19 309-L), advogada
na comarca de Lisboa, de que, por despacho de 21 de Dezembro
de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo
do disposto no artigo 37.o, 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
no artigo 10.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, fica suspensa
do exercício da advocacia, tendo sido, nesta data, feitos todos
os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 236/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Sónia
C. Correia de Oliveira (cédula profissional n.o 18 849-L), advogada
na comarca de Sintra, de que, por despacho de 21 de Dezembro
de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo
do disposto no artigo 37.o, 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
no artigo 10.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, fica suspensa
do exercício da advocacia, tendo sido, nesta data, feitos todos
os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 237/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Sónia
Cristina Carvalho (cédula profissional n.o 19 887-L), advogada na
comarca de Loures, de que, por despacho de 21 de Dezembro de
2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo do disposto
no artigo 37.o, 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 no artigo 10.o, n.o 1, alínea d),
do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados
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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, fica suspensa do exercício da advocacia, tendo
sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 238/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Sónia
Gonçalves (cédula profissional n.o 5130-C), advogada na comarca de
Coimbra, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, 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 no artigo 10.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,
fica suspensa do exercício da advocacia, tendo sido, nesta data, feitos
todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 239/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Susana
Lima Sousa (cédula profissional n.o 11 228-L), advogada na comarca
de Lisboa, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do
bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, 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 no artigo 10.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,
fica suspensa do exercício da advocacia, tendo sido, nesta data, feitos
todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 240/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Susana
Pires Marinho (cédula profissional n.o 9831-P), advogada na comarca
de Gondomar, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004
do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo do disposto
no artigo 37.o, 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 no artigo 10.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, fica suspensa do exercício da advocacia, tendo
sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 241/2005 (2.a série). — Fica notificada a Dr.a Teresa
Vilhena (cédula profissional n.o 1308-E), advogada na comarca de
Palmela, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, 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 no artigo 10.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,
fica suspensa do exercício da advocacia, tendo sido, nesta data, feitos
todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 242/2005 (2.a série). — Fica notificado o Dr. Veiga
Matos (cédula profissional n.o 3475-C), advogado na comarca de
Aveiro, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados, e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, 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 no artigo 10.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,
fica suspenso do exercício da advocacia, tendo sido, nesta data, feitos
todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

