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bunal, contra a arguida Lurdes Maria Rita Basto Abreu, filha de Carlos
Basto de Abreu e de Joana Rita, natural de Santa Maria e São Miguel,
Sintra, de nacionalidade portuguesa, nascida em 5 de Março de 1964,
titular do bilhete de identidade n.º 6629911, com domicílio na Rua
de D. Fernando, lote 20, Serra da Luz, 1675-216 Pontinha, por se
encontrar acusada da prática de um crime de falsificação de documento, previsto e punido pelos artigos 256.º, n.os 1 e 3, e 30.º do
Código Penal, praticado em 18 de Abril de 1996, por despacho de
22 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 apresentação.
4 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Paulo Registo. —
A Oficial de Justiça, Delmira Martins Santos Norte.
Aviso de contumácia n.º 2336/2005 — AP. — O Dr. José
Paulo Registo, juiz de direito da 1.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 3908/03.8TDLSB (145/04), pendente neste
Tribunal, contra o arguido Nuno Filipe Vasconcelos Cardoso Madeira da Silva, filho de Mário Vilhena Madeira da Silva e de Maria do
Rosário V. C. Madeira da Silva, de nacionalidade portuguesa, nascido
em 4 de Dezembro de 1978, titular do bilhete de identidade
n.º 11306166, com domicílio na Rua de Rosália de Castro, 20, 1.º,
esquerdo, 1700-000 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, alínea a), do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de
Dezembro, na redacção dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 316/
97, de 19 de Novembro, praticado em 8 de Outubro de 2002, por
despacho de 22 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 apresentação.
4 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Paulo Registo. —
A Oficial de Justiça, Delmira Martins Santos Norte.
Aviso de contumácia n.º 2337/2005 — AP. — A Dr.ª Fátima
Maria G. G. Ferreira, juíza de direito da 2.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo
comum (tribunal singular), n.º 2068/00.0PULSB, pendente neste
Tribunal, contra o arguido Mauro Cecílio Laurestinho Dinis, filho
de Manuel Campos da Fonseca Dinis e de Anabela Laurestinho, natural de Angola, de nacionalidade portuguesa, nascido em 25 de Fevereiro de 1981, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 12030980, com domicílio na Avenida da Cidade de Luanda, 33,
7.º, B, Olivais Sul, 1800-096 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 6 de Setembro de 2000,
por despacho de 4 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.
5 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Fátima Maria G. G.
Ferreira. — A Oficial de Justiça, Maria João Costa Macara.
Aviso de contumácia n.º 2338/2005 — AP. — O Dr. José
Paulo Registo, juiz de direito da 1.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 340/03.7PAAMD (117/04), pendente neste
Tribunal, contra o arguido Seco Umaro Balde, filho de Abuibu Balde
e de Djanabu Balde, de nacionalidade angolana, titular do bilhete de
identidade estrangeiro n.º 302790, com domicílio na Rua do Altinho,
8, Azinhaga dos Besouros, Alfornelos, 2700-000 Amadora, 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 Junho de 2003, foi o mesmo
declarado contumaz, em 4 de Janeiro 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 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.
7 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Paulo Registo. —
A Oficial de Justiça, Delmira Martins Santos Norte.

Aviso de contumácia n.º 2339/2005 — AP. — O Dr. José
Paulo Registo, juiz de direito da 1.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 1325/98.9JDLSB (535/00), pendente neste
Tribunal, contra o arguido Manuel Carlos Cardoso Porto, filho de
Manuel de Almeida Porto e de Eduarda Rebelo Cardoso Porto, natural de Angola, nascido em 26 de Maio de 1954, divorciado, com
identificação fiscal n.º 153296631, titular do bilhete de identidade
n.º 8344196, com domicílio no lugar de Lomba, Apartado 45, Estação, Tondela, 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 1 de Setembro 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 prestação de termo de identidade e residência.
7 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Paulo Registo. —
A Oficial de Justiça, Delmira Martins Santos Norte.
Aviso de contumácia n.º 2340/2005 — AP. — O Dr. José
Paulo Registo, juiz de direito da 1.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 17 697/02.0TDLSB (78/04), pendente neste
Tribunal, contra a arguida Carla Alexandra Marques Neves Brandão,
filha de Manuel Ferreira Neves e de Maria Augusta Ribeiro Marques,
de nacionalidade portuguesa, nascida em 5 de Abril de 1975, casada,
titular do bilhete de identidade n.º 10626161, com domicílio na Rua
da Cidade de Viseu, 11, 3.º, frente, Fetais, 2685-000 Camarate, 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), 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 31 de
Julho 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, por prestação de termo de identidade e
residência.
10 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Paulo Registo. — A Oficial de Justiça, Delmira Martins Santos Norte.
Aviso de contumácia n.º 2341/2005 — AP. — O Dr. José
Paulo Registo, juiz de direito da 1.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 454/01.8PGLSB (B), pendente neste Tribunal, contra o arguido Mohamed Salah Samir, filho de Mohamed
Khalea e de Sadaoui Saída, nacional da Palestina, nascido em 18 de
Agosto de 1976, solteiro, com domicílio na Rua de Alexandre Herculano, 126, Porto, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto simples, previsto e punido pelo artigo 203.º do Código
Penal, praticado em 6 de Setembro de 2001, por despacho de 7 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.
10 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Paulo Registo. — O Oficial de Justiça, Joaquim Duarte Martins Vicente.
Aviso de contumácia n.º 2342/2005 — AP. — A Dr.ª Fátima
Maria G. G. Ferreira, juíza de direito da 2.ª Secção do 6.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que, no processo
comum (tribunal singular), n.º 2056/01.0SPLSB, pendente neste
Tribunal, contra o arguido Amadu Djalo, filho de Iero Djalo e de
Jenabu Culubali, natural da Guiné-Bissau, nascido em 10 de Outubro
de 1969, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 12429204, com
domicílio na Rua do Major Rocha Bastos, 3-A, 2685-000 Sacavém,
por se encontrar acusado da prática de um crime de detenção ou
tráfico de armas proibidas, previsto e punido pelo artigo 275.º, n.º 3,
do Código Penal, praticado em 11 de Dezembro de 2002, foi o
mesmo declarado contumaz, em 7 de Janeiro 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 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

