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de um crime de burla para obtenção de serviços, previsto e punido
pelo artigo 220.º, n.º 1, alínea c), do Código Penal, praticado em
10 de Novembro de 2003, foi o mesmo declarado contumaz, em
3 de Maio de 2005, nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a
apresentação do arguido em juízo ou com a sua detenção, tem os
seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até
à apresentação ou detenção do arguido, sem prejuízo da realização de actos urgentes nos termos do artigo 320.° do Código de
Processo Penal, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza
patrimonial celebrados pelo arguido, após esta declaração e a proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto
de autoridades públicas, e, ainda, o arresto da totalidade ou em
parte dos seus bens, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3,
do referido diploma legal.
7 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, José Quaresma. —
A Oficial de Justiça, Yolana Conceição.
Aviso de contumácia n.º 8204/2005 — AP. — O Dr. José
Quaresma, juiz de direito do 2.º Juízo Criminal das Varas de Competência Mista e Juízos Criminais de Coimbra, faz saber que, no
processo comum (tribunal singular), n.º 46/03.7PECBR, pendente
neste Tribunal contra o arguido Domingos Moreira Santana, natural de Brasil, de nacionalidade brasileira, nascido em 17 de Março
de 1974, solteiro, pedreiro, titular do passaporte n.º CK870814,
com domicílio na Rua Travessa do Cego, 9, rés-do-chão, 1200-001
Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e punido pelo artigo 11.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de Novembro, praticado
em 15 de Novembro de 2002, foi o mesmo declarado contumaz,
em 3 de Junho de 2005, nos termos do artigo 335.º do Código de
Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a
apresentação do arguido em juízo ou com a sua detenção, tem os
seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até
à apresentação ou detenção do arguido, sem prejuízo da realização de actos urgentes nos termos do artigo 320.º do Código de Processo Penal, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza
patrimonial celebrados pelo arguido, após esta declaração e a proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto
de autoridades portuguesas, e, ainda, o arresto da totalidade ou em
parte dos seus bens, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3,
do referido diploma legal.
7 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, José Quaresma. —
A Oficial de Justiça, Yolana Conceição.
Aviso de contumácia n.º 8205/2005 — AP. — O Dr. José
Quaresma, juiz de direito do 2.º Juízo Criminal das Varas de Competência Mista e Juízos Criminais de Coimbra, faz saber que, no
processo comum (tribunal singular), n.º 324/03.5TACBR, pendente
neste Tribunal contra o arguido Dipu Ahmed, filho de Alamoat
Howlader, natural de Bangladesh, nacional de Bangladesh, nascido
em 1 de Janeiro de 1976, solteiro, titular do passaporte n.º 428344,
Bangladesh, com identificação fiscal estrangeiro n.º 226350010,
com domicílio no Centro Comercial Figueira Shopping, loja 22,
Rua da República, 3080 Figueira da Foz, por se encontrar acusado da prática de um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e punido pelo artigo 11.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei
n.º 454/91, de 28 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 316/97, de 19 de Novembro, praticado em 20 de Outubro de
2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 6 de Junho de 2005,
nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação do arguido em juízo ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até à apresentação ou
detenção do arguido, sem prejuízo da realização de actos urgentes
nos termos do artigo 320.º do Código de Processo Penal, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados
pelo arguido, após esta declaração e a proibição de obter quaisquer
documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas,
e, ainda, o arresto da totalidade ou em parte dos seus bens, nos
termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
7 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, José Quaresma. —
A Oficial de Justiça, Yolana Conceição.
Aviso de contumácia n.º 8206/2005 — AP. — O Dr. José
Quaresma, juiz de direito do 2.º Juízo Criminal das Varas de Com-

petência Mista e Juízos Criminais de Coimbra, faz saber que, no
processo comum (tribunal singular), n.º 451/98.9TACBR, pendente
neste Tribunal contra o arguido Mário Sérgio Tavares dos Santos,
filho de Mário Henriques dos Santos e de Maria Aurélia Ferreira
Tavares dos Santos, nascido em 31 de Março de 1972, solteiro,
titular do bilhete de identidade n.º 10019210, com domicílio na Rua
Encosta do Sol, 1, Alqueves, Santa Clara, 3040 Coimbra, por se
encontrar acusado da prática de um crime, previsto e punido pelo
artigo 200.º, n.os 1 e 2, do Código Penal, por despacho de 9 de
Junho de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi dada por
finda a contumácia, com cessação desta a partir daquela data, nos
termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por
decesso do arguido.
16 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, José Quaresma. —
A Oficial de Justiça, Yolana Conceição.

3.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA
Aviso de contumácia n.º 8207/2005 — AP. — O juiz de
direito do 3.º Juízo Criminal das Varas de Competência Mista e
Juízos Criminais de Coimbra, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 257/04.8TAL.RA, pendente neste Tribunal
contra a arguida Maria da Conceição Bernardo Vasques, filha de
José Vasques e de Arlinda Bernardo, natural de Fronteira, de nacionalidade portuguesa, nascida em 19 de Fevereiro de 1963, solteira, vendedora ambulante, titular do bilhete de identidade
n.º 10916309, com domicílio na Rua 1.° de Dezembro, Casas Pré-Fabricadas, 8, 2685 São João da Talha, por se encontrar acusado
da prática do crime de emissão de cheque sem provisão, previsto
e punido pelo artigo 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de
Novembro, praticado em 27 de Dezembro de 2003, por despacho
de 15 de Junho de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi
dada por finda a contumácia, com cessação desta a partir daquela
data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo
Penal, por detenção e apresentação da arguida em juízo.
15 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.) — O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.)

4.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA
Aviso de contumácia n.º 8208/2005 — AP. — A Dr.ª Helena Lamas, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal das Varas de
Competência Mista e Juízos Criminais de Coimbra, faz saber que,
no processo abreviado n.º 3420/02.2PCCBR, pendente neste Tribunal contra o arguido David José de Sousa Abrantes, filho de
Aires Abrantes e de Ângela Pereira de Sousa, natural de Coimbra,
Sé Nova, de nacionalidade portuguesa, nascido em 19 de Março
de 1972, divorciado, serralheiro civil, titular do bilhete de identidade n.º 9894843, com domicílio no Centro de Dia Sol Nascente,
Rua Antero de Quental, 11, 3000 Coimbra, por se encontrar acusado da prática de um crime, por despacho de 3 de Junho de 2005,
proferido nos autos supra-referidos, foi dada por finda a contumácia, com cessação desta a partir daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por apresentação.
6 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Helena Lamas. —
A Oficial de Justiça, Fátima Sequeira.
Aviso de contumácia n.º 8209/2005 — AP. — A Dr.ª Helena Lamas, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal das Varas de
Competência Mista e Juízos Criminais de Coimbra, faz saber que,
no processo comum (tribunal singular), n.º 574/04.7TACBR, pendente neste Tribunal contra o arguido Fernando Alcides dos Anjos, filho de António dos Anjos e de Maria Adélia, natural de Alijó,
Amieiro, de nacionalidade portuguesa, nascido em 15 de Janeiro
de 1966, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 9731605, com
domicílio na Terreiro da Erva, 8, 3.°, direito, 3000 Coimbra, por
se encontrar acusado da prática de um crime de descaminho de
objectos colocados sob o poder público, previsto e punido pelo
artigo 355.º do Código Penal, foi o mesmo declarado contumaz,
em 7 de Junho de 2005, nos termos do artigo 335.º do Código de
Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a
apresentação do arguido em juízo ou com a sua detenção, tem os
seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até

