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do Código Penal, praticado em 14 de Junho de 1996, por despacho de 31 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, por se ter apresentado.
1 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, António Castanheira. —
A Oficial de Justiça, Edite Rafael.
Aviso de contumácia n.º 8466/2005 — AP. — O Dr. António Castanheira, juiz de direito da 2.ª Vara, 1.ª Secção das Varas
Criminais de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
colectivo), n.º 5105/95.5JDLSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Virgílio Manuel Rebelo Rodrigues, filho de João Gouveia
Rodrigues e de Maria de Lurdes Rebelo Rodrigues, natural de
Lisboa, de nacionalidade portuguesa, nascido em 2 de Janeiro de
1973, titular do bilhete de identidade n.º 10078518, com domicílio na Calle Lerida 8, Bajo C, Armilla, Granada, por se encontrar
acusado da prática de um crime de abuso de confiança, previsto e
punido pelo artigo 205.º do Código Penal, praticado em 1 de Novembro de 1994 e um crime de falsificação de documento, previsto
e punido pelo artigo 256.º do Código Penal, praticado em 2 de
Julho de 2002, por despacho de 31 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, por o arguido se ter apresentado.
1 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, António Castanheira. —
A Oficial de Justiça, Edite Rafael.
Aviso de contumácia n.º 8467/2005 — AP. — O Dr. Guilherme António Machado Castanheira, juiz de direito da 2.ª Vara,
2.ª Secção das Varas Criminais de Lisboa, faz saber que, no processo comum colectivo (crimes militares), n.º 428/04.7TCLSB,
pendente neste Tribunal contra o arguido Virgílio Augusto Fernando Correia, filho de Custódio José de Oliveira Correia e de
Clara Rosa Vargas Fernando Correia, natural de Setúbal, nascido
em 27 de Agosto de 1981, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11920891, com domicílio na Rua Vale Verde, 21, cave, esquerda, 2900 Setúbal, por se encontrar acusado da prática de um
crime de furto simples, previsto e punido pelo artigo 203.º do Código Penal, praticado em 18 de Dezembro de 2001, 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.
3 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Guilherme António
Machado Castanheira. — A Oficial de Justiça, Eugénia Matos.
Aviso de contumácia n.º 8468/2005 — AP. — O Dr. Guilherme António Machado Castanheira, juiz de direito da 2.ª Vara,
2.ª Secção das Varas Criminais de Lisboa, faz saber que, no processo comum colectivo (crimes militares), n.º 392/04.2TCLSB,
pendente neste Tribunal contra o arguido Vítor Manuel Tavares
Oliveira, filho de Domingos Monteiro de Oliveira e de Maria José
Tavares, natural de Leça do Balio, Matosinhos, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 13 de Julho de 1968, titular do bilhete de
identidade n.º 9705347, com domicílio na Rua Central do Carvalhido, 1067, Moreira, Maia, por se encontrar acusado da prática
de um crime de deserção, previsto e punido pelos artigos 72.º e
74.º, n.º 2, alínea b), do C. J. Militar, foi o mesmo declarado contumaz, em 1 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.
3 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Guilherme António
Machado Castanheira. — A Oficial de Justiça, Eugénia Matos.

Aviso de contumácia n.º 8469/2005 — AP. — A Dr.ª Airisa Caldinho, juíza de direito da 2.ª Vara, 3.ª Secção das Varas
Criminais de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
colectivo), n.º 148/94.9TCLSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido José António Saraiva de Carvalho, filho de José Vaz de
Carvalho e de Maria Saraiva Ascenção, natural de Portugal, Lisboa, Lumiar, de nacionalidade portuguesa, nascido em 13 de Maio
de 1958, casado sob regime desconhecido, titular do bilhete de
identidade n.º 11277983, com domicílio no Largo Maria Judite de
Carvalho, 5. 7.º, b, Olivais, 1200 Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto simples, previsto e punido pelo
artigo 203.º do Código Penal, praticado em 20 de Abril de 1991,
por despacho de 1 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.
1 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Airisa Caldinho. —
A Oficial de Justiça, Sofia Santos.

3.ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE LISBOA
Aviso de contumácia n.º 8470/2005 — AP. — O Dr. Ivo
Rosa, juiz de direito da 3.ª Vara, 1.ª Secção das Varas Criminais
de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 706/97.0STLSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Hugo
Miguel Neves Horta, filho de José Manuel Beirão Horta e de Edite Magalhães das Neves, natural de São Jorge de Arroios, Lisboa,
de nacionalidade portuguesa, nascido em 22 de Dezembro de 1974,
solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 10401777, com domicílio na Rua do Urano, 3, 4.º, esquerdo, Serra das Minas, Rio
Mouro, por se encontrar acusado da prática de um crime de roubo,
previsto e punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em
16 de Outubro de 1997, por despacho de 8 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 se ter apresentado.
8 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Ivo Rosa. — A Oficial
de Justiça, Isabel Mendes.
Aviso de contumácia n.º 8471/2005 — AP. — O Dr. Ivo
Rosa, juiz de direito da 3.ª Vara, 1.ª Secção das Varas Criminais
de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 56/05.0TCLSB, pendente neste Tribunal contra o arguido João
Pedro Marques da Silva, filho de Carlos Manuel Figueiredo da
Silva e de Margarida Anjos Marques da Silva, natural de Portugal, Lisboa, São Sebastião da Pedreira, de nacionalidade portuguesa, nascido em 26 de Fevereiro de 1984, solteiro, titular do bilhete
de identidade n.º 12842756, com domicílio no Bairro do Armador,
lote 701, 5.º, direito, Lisboa, por se encontrar acusado da prática
de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º do
Código Penal, foi o mesmo declarado contumaz, em 20 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 da totalidade ou em parte dos seus
bens, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido
diploma legal.
20 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Ivo Rosa. — A Oficial de Justiça, Isabel Mendes.

4.ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE LISBOA
Aviso de contumácia n.º 8472/2005 — AP. — O Dr. Sérgio Corvacho, juiz de direito da 4.ª Vara, 1.ª Secção das Varas Criminais de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo), n.º 243/95.7SSLSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Manuel Joaquim Mendonça Rodrigues, filho de Joaquim

