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ofensa à integridade física qualificada, previsto e punido pelos
artigos 146.º e 132.º, n.º 2, do Código Penal, praticado em 15 de
Março de 2001 e um crime de injúria, previsto e punido pelo artigo 181.º do Código Penal, praticado em 15 de Março de 2001, foi
o mesmo declarado contumaz, em 15 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.° 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 em parte dos seus bens, nos termos do disposto
no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
17 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Rita Varela
Loja. — A Oficial de Justiça, Leonor Moura.
Aviso de contumácia n.º 8405/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal Judicial de Lisboa, faz saber que, no processo
comum (tribunal singular), n.º 7783/03.4TDLSB, pendente neste
Tribunal contra o arguido Vítor Manuel Mendes Pereira, filho de
António Pereira e de Maria do Rosário Ribeiro Mendes Pereira,
natural de Proença-a-Nova, de nacionalidade portuguesa, nascido
em 19 de Novembro de 1972, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 10596672, com domicílio na Avenida Padre Himalaia, 17,
2.º, frente, Damaia, 2720-435 Amadora, 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 21 de Janeiro de 2003, por despacho de 18 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.
20 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Susana Teixeira.
Aviso de contumácia n.º 8406/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal Judicial de Lisboa, faz saber que, no processo
comum (tribunal singular), N.º 154/97.1SLLSB, pendente neste
Tribunal contra o arguido Umaro Buaro, filho de Demba Buaro e
de Felo Balde, natural de Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense,
nascido em 17 de Março de 1970, solteiro, titular do bilhete de
identidade n.º 16139290, com domicílio na Rua Capitão Roby, 42,
rés-do-chão, esquerdo, 1900 Lisboa, por se encontrar acusado da
prática de um crime, por despacho de 18 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.
20 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — O Oficial de Justiça, Rui Alves.

5.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE LISBOA
Aviso de contumácia n.º 8407/2005 — AP. — O Dr. Alexandre José Oliveira, juiz de direito da 1.ª Secção do 5.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 118/02.5PALSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Luís Guilherme Gonçalves Verdadeiro, filho de José da
Silva Verdadeiro e de Floriana de Sousa Gonçalves, natural de Portugal, Lisboa, Santo Condestável, de nacionalidade portuguesa,
nascido em 29 de Março de 1962, divorciado, montador de estores
(instalador de estores), titular do bilhete de identidade n.º 7947771,
com domicílio na Rua Sacadura Cabral, 21, rés-do-chão, esquerdo, 2795-564 Carnaxide, por se encontrar acusado da prática de um
crime de condução sem habilitação legal, previsto e punido pelo
artigo 3.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro e um crime de desobediência previsto e punido pelo artigo 348.º, n.º 1,
alínea b), do Código Penal, praticado em 23 de Maio de 2001, por
despacho de 19 de Maio de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi dada por finda a contumácia, com cessação desta a
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partir daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código
de Processo Penal.
23 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Alexandre José Oliveira. — O Oficial de Justiça, António Manuel Neves.
Aviso de contumácia n.º 8408/2005 — AP. — O Dr. Alexandre José Oliveira, juiz de direito da 1.ª Secção do 5.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.° 133/00.3PILSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Tiago Manuel Bernardino Morais, filho de Manuel Magalhães Morais e de Maria Daniel Bernardino Ratado, natural de
Cascais, nascido em 15 de Novembro de 1980, solteiro, com identificação fiscal n.º 232086770 e titular do bilhete de identidade
n.º 13369148, com domicílio na Rua 1.º Maio, 23, Bairro João da
Nora, Idanha, 2605-013 Belas, por se encontrar acusado da prática
de um crime de tráfico de estupefacientes, artigos 25.°, alínea a),
e 21.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro, praticado
em 7 de Julho de 2000, por despacho de 25 de Maio 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.
27 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Alexandre José Oliveira. — O Oficial de Justiça, António Carvalho.
Aviso de contumácia n.º 8409/2005 — AP. — O Dr. Alexandre José Oliveira, juiz de direito da 1.ª Secção do 5.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.° 43052/91.7TDLSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Francisco Joaquim da Silva Basílio, filho de António Joaquim da Silva Basílio e de Mariana Correia da Silva, natural de
Almada, de nacionalidade portuguesa, nascido em 16 de Fevereiro
de 1955, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 6796041, com
domicílio na Rua Miguel Torga, 2, rés-do-chão, frente, Vila Rosa,
Alhos Vedros, 2860 Moita, por se encontrar acusado da prática de
um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e punido
pelo artigo 11.º, n.° 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 25 de Maio de 2001, por despacho de
25 de Maio 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.
27 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Alexandre José Oliveira. — O Oficial de Justiça, António Carvalho.
Aviso de contumácia n.º 8410/2005 — AP. — A Dr.ª Teresa dos Reis Baltazar, juíza de direito da 2.ª Secção do 5.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.º 3889/04. OTDLSB, pendente neste Tribunal contra
o arguido Ion Gherghe, filho de Gheorge Stola e de Sprial Alexandrina, natural de Roménia, de nacionalidade romena, nascido
em 22 de Março de 1985, casado sob regime desconhecido, titular do passaporte n.º 06072038, com domicílio no Acampamento
de Ciganos Antigo Paiol, Forte da Ameixoeira, 1750 Lisboa, por
se encontrar acusado da prática de um crime de condução sem
habilitação legal, previsto e punido pelo artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 2/98, de 3 de Janeiro, praticado em 19 de Março de 2004, foi
o mesmo declarado contumaz, em 25 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.
30 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Teresa dos Reis
Baltazar. — A Oficial de Justiça, Alexandra Pereira.
Aviso de contumácia n.º 8411/2005 — AP. — A Dr.ª Teresa dos Reis Baltazar, juíza de direito da 2.ª Secção do 5.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.º 385/03.7SELSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Carlos Pedro Almeida, filho de Carlos Alberto Cabral de
Almeida e de Maria Isolina Gonçalves Ribeiro de Almeida, de nacionalidade portuguesa, nascido em 27 de Agosto de 1975, titular

