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1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PONTE DE LIMA

Processo Penal, por ter sido apresentada e homologada desistência de queixa.

Aviso de contumácia n.º 8598/2005 — AP. — O Dr. João
Miguel Vieira de Sousa, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
Judicial de Ponte de Lima, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 127/02.4PAPTL, pendente neste Tribunal contra
a arguida Victória Jimenez Jimenez, filha de Emílio Jimenez e de
Maria Jimenez, de nacionalidade espanhola, nascida em 6 de Agosto
de 1949, titular do bilhete de identidade n.º 33817158, com domicílio na Baixada de Ponte Nova, Castello, 49, Vigo, Espanha, por
se encontrar acusada da prática de um crime de ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo artigo 143.º, n.º 1, do
Código Penal e um crime de violação de domicílio, previsto e
punido pelo artigo 190.º, n.º 1, do Código Penal e 143.º, n.º 1 do
mesmo Código, praticados em 18 de Setembro de 2002, foi a
mesma declarada 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 da arguida em juízo
ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos
termos ulteriores do processo até à apresentação ou detenção da
arguida, 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 pela arguida, após esta declaração e a proibição de obter a renovação do
Bilhete de Identidade, certificado do registo criminal, passaporte,
certidão de assento de nascimento, carta de condução, bem como
obter certidões, efectuar registos ou praticar quaisquer outros actos junto de autoridades públicas, nomeadamente repartições de
finanças, cartórios notariais, conservatórias dos registos civis, predial, comerciai e de automóveis, direcção-geral de viação, governos civis, câmaras municipais e juntas de freguesia (artigo 337.º,
n.º 3, do Código de Processo Penal).

31 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Tomé de Carvalho. —
O Oficial de Justiça, João Manuel Costa.

7 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, João Miguel Vieira
de Sousa. — A Oficial de Justiça, Teresa Saraiva.

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE PORTALEGRE
Aviso de contumácia n.º 8599/2005 — AP. — O Dr. Tomé
de Carvalho, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal Judicial de
Portalegre, faz saber que, neste Tribunal, correm uns autos de processo comum (tribunal singular), n.º 292/05.9TBPTG, separados
por força do disposto nos artigos 335.º, n.º 4, e 30.º, n.º 1, alínea d),
ambos do Código de Processo Penal, do processo comum (tribunal singular), onde foi declarado contumaz, o arguido Ciorei Ionel,
filho de Ciorei Teodor e de Ciorei Valéria, de nacionalidade romena, nascido em 24 de Agosto de 1967, casado, titular do passaporte n.º 00876975, com domicílio na Estrada da Alfarrobeira, 10,
Verdelheira de Baixo, 2615 Alverca, por se encontrar acusado da
prática de um crime de furto, previsto e punido pelo artigo 203.º,
n.º 1, do Código Penal, por despacho de 21 de Abril de 2005, proferido nos presentes autos, 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 ter sido apresentada e homologada desistência de queixa.
31 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Tomé de Carvalho. —
O Oficial de Justiça, João Manuel Costa.
Aviso de contumácia n.º 8600/2005 — AP. — O Dr. Tomé
de Carvalho, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal Judicial de
Portalegre, faz saber que, neste Tribunal, correm uns autos de processo comum (tribunal singular), n.º 292/05.9TBPTG, separados
por força do disposto nos artigos 335.º, n.º 4 e 30.º, n.º 1, alínea d),
ambos do Código de Processo Penal, do processo comum (tribunal singular), onde foi declarado contumaz o arguido Firu Costel,
filho de Stoicom Leonoro, de nacionalidade romena, nascido em
24 de Agosto de 1967, casado, titular do passaporte n.º 06817304,
com domicílio na Estrada de Alfarrobeira, 10, Verdelheira de Baixo,
2615 Alverca, por se encontrar acusado da prática de um crime de
furto, previsto e punido pelo artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal,
por despacho de 21 de Abril de 2005, proferido nos presentes
autos, 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

Aviso de contumácia n.º 8601/2005 — AP. — O Dr. Tomé
de Carvalho, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal Judicial de
Portalegre, faz saber que, neste Tribunal, correm uns autos de processo comum (tribunal singular), n.º 292/05.9TBPTG, separados
por força do disposto nos artigos 335.º, n.º 4 e 30.º, n.º 1, alínea d),
ambos do Código de Processo Penal, do processo comum (tribunal singular), onde foi declarada contumaz a arguida Ionica Constantina, filha de Mihai Butusiha e de Dumitra Butusiha, de nacionalidade romena, nascida em 1 de Agosto de 1974, casado, titular
do passaporte n.º 069772263, com domicílio na Estrada da Alfarrobeira, 10, Verdelheira de Baixo, 2615 Alverca, por se encontrar
acusada da prática de um crime de furto, previsto e punido pelo
artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal, por despacho de 21 de Abril
de 2005, proferido nos presentes autos, 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 ter sido apresentada e homologada a desistência de queixa.
31 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Tomé de Carvalho. —
O Oficial de Justiça, João Manuel Costa.
Aviso de contumácia n.º 8602/2005 — AP. — O Dr. Tomé
de Carvalho, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal Judicial de
Portalegre, faz saber que, neste Tribunal, correm uns autos de processo comum (tribunal singular), n.º 292/05.9TBPTG, separados
por força do disposto nos artigos 335.º, n.º 4 e 30.º, n.º 1, alínea d),
ambos do Código de Processo Penal, do processo comum (tribunal singular), onde foi declarado contumaz o arguido Daniel Constantina, filho de Octavian Constantina e de Ilana Constantina, de
nacionalidade romena, nascido em 25 de Janeiro de 1979, casado,
titular do passaporte n.º 05384322, com domicílio na Estrada da
Alfarrobeira, 10, Verdelheira de Baixo, 2615 Alverca, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto, previsto e punido
pelo artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal, por despacho de 21 de
Abril de 2005, proferido nos presentes autos, 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 ter sido
apresentada e homologada a desistência de queixa.
31 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Tomé de Carvalho. —
O Oficial de Justiça, João Manuel Costa.

1.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DO PORTO
Aviso de contumácia n.º 8603/2005 — AP. — O Dr. Carlos
da Cunha Coutinho, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 502/01.1PTPRT, pendente neste Tribunal contra o arguido João Brás Ribeiro Madeira, filho de Manuel
de Oliveira Madeira e de Mónica Maria Ribeiro, natural de Santo
António das Areias, Marvão, de nacionalidade portuguesa, nascido em 18 de Novembro de 1947, divorciado, titular do bilhete de
identidade n.º 4512929, com domicílio na Rua Eça de Queirós, 180,
1.º, esquerdo, 4510-555 Fânzeres, por se encontrar acusado da
prática de um crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º do Código Penal, praticado em 2 de Novembro 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, por apresentação.
27 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos da Cunha
Coutinho. — A Oficial de Justiça, Cristina Oliveira.
Aviso de contumácia n.º 8604/2005 — AP. — O Dr. Carlos
da Cunha Coutinho, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 55/02.3PGPRT, pendente neste Tribunal contra o arguido Carlos Alberto Teixeira José, filho de António
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José e de Júlia da Conceição Teixeira José, natural de Penajóia,
Lamego, de nacionalidade portuguesa, nascido em 8 de Dezembro
de 1973, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11305079, com
domicílio na Rua Fonte Velha, 1158, Cs C, Custóias, 4460-731
Matosinhos, 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, praticado em 10 de
Janeiro de 2002, 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, por ter prestado termo de identidade e residência nos presentes autos.
27 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos da Cunha
Coutinho. — A Oficial de Justiça, Sara Oliveira.
Aviso de contumácia n.º 8605/2005 — AP. — O Dr. Carlos
da Cunha Coutinho, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 4055/95. OTAPRT, pendente neste
Tribunal contra o arguido Joaquim Lamas de Sousa, filho de
Arménio Dias de Sousa e de Maria Carneiro Alves Lamas, natural de Lordelo, Paredes, de nacionalidade portuguesa, nascido em
24 de Dezembro de 1959, titular do bilhete de identidade n.º 7776632
e da licença de condução P-644052(2), com domicílio na Rua da
Torrinha, 140, 9050-429 Funchal, 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 30 de Maio de 1995, 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, por apresentação.
27 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos da Cunha
Coutinho. — A Oficial de Justiça, Isabel Martins.
Aviso de contumácia n.º 8606/2005 — AP. — O Dr. Carlos
da Cunha Coutinho, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 3924/03.0TDPRT, pendente neste
Tribunal contra o arguido Allison Cândido Souza, de nacionalidade brasileira, nascido em 13 de Outubro de 1977, titular do passaporte n.º 336710-P, com domicílio na Rua Central Sampaio, 260-1.º, Ermesinde, 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 13 de Fevereiro de 2003, foi o mesmo declarado
contumaz, em 30 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 á 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.
31 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos da Cunha
Coutinho. — A Oficial de Justiça, Arminda Pereira.
Aviso de contumácia n.º 8607/2005 — AP. — A Dr.ª Cristina Maria S. Malheiro, juíza de direito da 2.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 5139/03.8TDPRT, pendente neste
Tribunal contra o arguido Ivo Filipe Alvim Coutinho, filho de José
Marcelino de Almeida Coutinho e de Alda da Conceição Pereira
Melo Alvim, natural de Sé, Porto, nascido em 26 de Junho de 1979,
solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11800123, com domicílio no Bairro do CTT, bloco B, casa 23, 4000 Porto, por se encontrar acusado da prática de um crime de ameaça, previsto e
punido pelo artigo 153.º do Código Penal, praticado em 13 de
Junho de 2003, foi o mesmo declarado contumaz, em 30 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 apresen-
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tação 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.
1 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Cristina Maria S.
Malheiro. — A Oficial de Justiça, Fernanda Vilas Boas.
Aviso de contumácia n.º 8608/2005 — AP. — O Dr. Carlos
da Cunha Coutinho, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 645/97 do 3.º Juízo Criminal, 3.ª secção o qual está apenso ao processo n.º 4055/95.0TAPRT, pendente
neste Tribunal contra o arguido Joaquim Lamas de Sousa, filho de
Arménio Dias de Sousa e de Maria Carneiro Alves Lamas, natural de Lordelo, Paredes, de nacionalidade portuguesa, nascido em
24 de Dezembro de 1959, titular do bilhete de identidade n.º
7776632 e da licença de condução P-644052(2), com domicílio na
Rua da Torrinha, 140, 9050-429 Funchal, 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 11 de Agosto de 1996, 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, por apresentação.
6 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos da Cunha
Coutinho. — A Oficial de Justiça, Isabel Martins.
Aviso de contumácia n.º 8609/2005 — AP. — O Dr. Carlos
da Cunha Coutinho, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 19/01.4PRPRT, pendente neste Tribunal contra a arguida Felizarda Rosa Quadrilheiro Marques Faleiro
Silva Baltodano, filha de Sebastião da Natividade Marques Faleiro
e de Maria do Rosário da Rosa Quadrilheiro, natural de São
Mamede, Évora, de nacionalidade portuguesa, nascida em 28 de
Março de 1958, casada sob regime desconhecido, titular do bilhete
de identidade n.º 5057177, com domicílio na Rua Henrique Sales,
39, 1.º, esquerdo, ou Rua Vitorino Fróis, 31, 3.º C, 2500-256 Caldas da Rainha, por se encontrar acusada da prática de um crime
de burla simples, previsto e punido pelo artigo 217.º do Código
Penal, praticado em 19 de Março de 2003 e um crime de falsificação de documento, previsto e punido pelo artigo 256.º do Código
Penal, praticado em 19 de Março de 2003, foi a mesma declarada
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 da arguida em juízo ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até à apresentação ou detenção da arguida, 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.
7 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos da Cunha
Coutinho. — A Oficial de Justiça, Arminda Pereira.
Aviso de contumácia n.º 8610/2005 — AP. — A Dr.ª Cristina Maria S. Malheiro, juíza de direito da 2.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal do Tribunal Judicial do Porto, faz saber que, no processo
comum (tribunal singular), n.º 1946/96.4TAPRT, pendente neste
Tribunal contra a arguida Ermelinda Rosa Simões Medeiros, filha
de Zacarias Ferreira e de Fernanda da Conceição Simões, natural
de São Julião, Setúbal, de nacionalidade portuguesa, nascida em
10 de Janeiro de 1955, casada, titular do bilhete de identidade
n.º 5063099, com domicílio na Rua das Flores, 90, rés-do-chão,
Vila Nova da Telha, 4470 Maia, por se encontrar acusada da prática de um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e
punido pelo artigo 11.º, n.º 1, alínea a), Decreto-Lei n.º 454/91, de
28 de Dezembro, e 217.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em
17 de Novembro de/1995, 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 ter sido declara-

