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pacho de 30 de Novembro de 2004, 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 em juízo.
21 de Dezembro de 2004. — O Juiz de Direito, Fernando Dias
Pereira. — A Oficial de Justiça, Maria Ausinda Pires S. Duarte.
Aviso de contumácia n.º 2409/2005 — AP. — O Dr. Fernando
Dias Pereira, juiz de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada
Criminal do Tribunal da Comarca de Oeiras, faz saber que no processo abreviado, n.º 56/00.6PDOER, pendente neste Tribunal, contra o arguido Fernando Rocha Lopes, filho de Domingos Lopes e de
Antónia Rocha, natural de Cabo Verde, de nacionalidade caboverdiana, nascido em 15 de Janeiro de 1958, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 16105925, titular do passaporte n.º I-099576,
com domicílio em Casal dos Cucos, Vivenda Agostinho Vaz, 1, 1.º,
esquerdo, 2685-000 Camarate, por se encontrar acusado da prática
de um crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º,
n.os 1 e 2, do Código Penal, com referência ao artigo 139.º, n.º 4,
do Código da Estrada, de uma contra-ordenação, prevista e punida
pelo artigo 85.º, n.os 1, 2 e 4, do Código da Estrada, e de uma contra-ordenação, previsto e punido pelo artigo 29.º, n.º 1, do Código
da Estrada, praticado em 19 de Março de 2002, por despacho de 6
de Janeiro 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.
7 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Fernando Dias Pereira. — A Oficial de Justiça, Maria Nogueira.

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OEIRAS
Aviso de contumácia n.º 2410/2005 — AP. — A Dr.ª Cláudia Alves, juíza de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada
Criminal do Tribunal da Comarca de Oeiras, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 11 247/98.8TDLSB, pendente
neste Tribunal, contra o arguido José Pedro Matos Guerreiro, filho
de José Pedro Simões e de Francisca de Matos Guerreiro, nascido em
30 de Outubro de 1949, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 1019285, com domicílio na Travessa do Olival A. Santos, 1, 5.º,
1200 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 27 de Janeiro de 1998 e 12 de Fevereiro de 1998, por despacho
de 6 de Dezembro de 2004, 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 caducidade.
16 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Cláudia Alves. —
A Oficial de Justiça, Ana Gomes.
Aviso de contumácia n.º 2411/2005 — AP. — O Dr. Mário
Pinto Amaral, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Oeiras, faz saber que no
processo comum (tribunal singular), n.º 810/94.6PEOER, pendente
neste Tribunal, contra o arguido Cosman Mugurel, filho de Cosmon
Dumitru e de Cosmon Filoreta, nascido em 7 de Abril de 1974, solteiro, com domicílio na Rua do Olival, 29, 1.º, esquerdo, Cacém, por
se encontrar acusado da prática de um crime de furto simples, previsto e punido pelo artigo 203.º do Código Penal, por despacho de 2 de
Dezembro de 2004, 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.
17 de Dezembro de 2004. — O Juiz de Direito, Mário Pinto
Amaral. — O Oficial de Justiça, Vítor Manuel Aragão Castanheiro.
Aviso de contumácia n.º 2412/2005 — AP. — O Dr. Mário
Pinto Amaral, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Oeiras, faz saber que no
processo comum (tribunal singular), n.º 37/98.8PAOER, pendente
neste Tribunal, contra o arguido Paulo Alexandre Pereira Santos,
filho de Manuel dos Santos e de Elisa Gomes Pereira dos Santos,
natural de Oeiras, Paço de Arcos, Oeiras, de nacionalidade portuguesa, nascido em 6 de Janeiro de 1966, solteiro, titular do bilhete de
identidade n.º 9764917, com domicílio na Rua das Sete Chaves, 9,
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Terrugem, Paço de Arcos, por se encontrar acusado da prática do
crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, previsto e
punido pelos artigos 25.º, n.º 1, alínea a), e 21.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, por despacho de 10 de Janeiro 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 caducidade.
11 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Mário Pinto
Amaral. — A Oficial de Justiça, Ana Rodrigues.

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OEIRAS
Aviso de contumácia n.º 2413/2005 — AP. — A Dr.ª Teresa
Sandiães, juíza de direito do 3.º Juízo de Competência Especializada
Criminal do Tribunal da Comarca de Oeiras, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 1073/01.4TAOER, pendente
neste Tribunal, contra o arguido Hugo Almeida Campos, filho de
Carlos Manuel Soares Campos e de Maria de Fátima Soares de
Almeida Campos, natural do Porto, Cedofeita, Porto, nascido em
18 de Setembro de 1978, solteiro, com domicílio na Rua de Damão,
85, 1.º, esquerdo, São Mamede de Infesta, por se encontrar acusado
da prática de um crime de furto simples, previsto e punido pelo
artigo 203.º do Código Penal, foi o mesmo declarado contumaz, em
20 de Outubro de 2004, 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 sua apresentação ou detenção, 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.
17 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Teresa
Sandiães. — A Oficial de Justiça, Anabela Monterde.
Aviso de contumácia n.º 2414/2005 — AP. — A Dr.ª Teresa
Sandiães, juíza de direito do 3.º Juízo de Competência Especializada
Criminal do Tribunal da Comarca de Oeiras, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 923/00.7TAOER, pendente neste
Tribunal, contra o arguido Ricardo Luís de Almeida Saraiva, filho de
José Luís de Almeida Saraiva e de Maria Leonor Dias de Almeida
Saraiva, de nacionalidade portuguesa, nascido em 2 de Fevereiro de
1976, titular do bilhete de identidade n.º 10729378, com domicílio
na Estrada das Neves, Vila Nossa Senhora das Neves, lote C, Manique
de Baixo, 2645-000 Alcabideche, por se encontrar acusado da prática de um crime de desobediência, previsto e punido pelo
artigo 348.º do Código Penal, praticado em 28 de Abril de 1997,
por despacho de 5 de Janeiro 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 prescrição.
6 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Teresa Sandiães. —
A Oficial de Justiça, Anabela Monterde.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OLHÃO
Aviso de contumácia n.º 2415/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
de Fátima Silva Viegas, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Olhão, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo), n.º 385/03.7PAOLH, pendente neste Tribunal, contra o
arguido Jorge Bayo Araújo, filho de António Bayo e de Encarnacion
Gonzalez, de nacionalidade espanhola, nascido em 30 de Abril de
1972, solteiro, titular da licença de condução n.º 2904578, com
domicílio no Paseo Independência, 25, 21002 Huelva, Espanha, por
se encontrar acusado da prática de um crime de roubo, previsto e
punido pelos artigos 22.º, 23.º e 210.º, n.os 1 e 2, alínea b), por referência ao artigo 204.º, n.º 2, alínea f), todos do Código Penal, praticado em 18 de Março de 2003, de um crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelos artigos 21.º e 25.º, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, praticado em 18 de Março
de 2003, e de um crime de furto simples, previsto e punido pelo
artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em 18 de Março de
2003, foi o mesmo declarado contumaz, em 5 de Janeiro de 2005,

