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previsto e punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em
31 de Maio de 2003, 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 se ter apresentado nesta data em juízo.
6 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Isabel Rocha. — O Oficial de Justiça, Luís Filipe Pires Morais Pinto.
Aviso de contumácia n.º 2494/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Isabel Rocha, juíza de direito da 1.ª Secção da 1.ª Vara Criminal do
Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum
(tribunal colectivo), n.º 8065/98.7TDPRT, pendente neste Tribunal,
contra o arguido José Manuel Martins Pinto, filho de Augusto Pinto
e de Maria Alzira Martins Neto, natural do Porto, Massarelos, Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em 8 de Outubro de 1958,
divorciado, titular do bilhete de identidade n.º 3703902, com domicílio na Rua de Augusto Lessa, 475, 1.º, esquerdo, 4200-101 Porto,
por se encontrar acusado da prática de um crime de receptação,
previsto e punido pelo artigo 231.º do Código Penal, praticado em
16 de Março de 1995, por despacho 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.

(tribunal colectivo), n.º 5335/03.8TDPRT, pendente neste Tribunal,
contra o arguido Alberto Manuel Mendes Sancho, filho de Manuel
Marques Sancho e de Julieta de Almeida, natural de Angola, de nacionalidade portuguesa, nascido em 11 de Maio de 1951, solteiro,
titular do bilhete de identidade n.º 6048612, com domicílio na Rua
de Entre Campos, 324, Porto, 4000-000 Porto, por se encontrar
acusado da prática de um crime de furto simples, previsto e punido
pelo artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em 17 de Março
de 2002, e de um crime de falsidade de depoimento ou declaração,
previsto e punido pelo artigo 359.º, n.º 2, do Código Penal, praticado em 17 de Março de 1992, 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.
11 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Lígia Figueiredo. —
A Oficial de Justiça, Maria Alda Melo.

6 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Isabel Rocha. — A Oficial de Justiça, Ana Maria S. A. Barros.
Aviso de contumácia n.º 2495/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Manuela Paupério, juíza de direito da 1.ª Secção da 1.ª Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo
comum (tribunal colectivo), n.º 7315/02.1TDPRT-A, pendente neste
Tribunal, contra o arguido Joaquim de Sá Rama, filho de Abel Rama
Rosa e de Maria Eugénia Batista de Sá, natural de Montemor-o-Velho, Verride, Montemor-o-Velho, nascido em 8 de Julho de 1953, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 8019226, com domicílio na Rua
de João Rodrigues Correia, 38, 3140-615 Montemor-o-Velho, por se
encontrar acusado da prática de um crime de burla qualificada, previsto e
punido pelos artigos 217.º, n.º 1, e 218.º, n.º 2, alínea a), do Código Penal, praticado em 1999, 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 se ter apresentado em juízo.
13 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
Paupério. — A Oficial de Justiça, Isabel Gaspar.

2.A VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DO PORTO
Aviso de contumácia n.º 2496/2005 — AP. — O Dr. Horácio
Correia Pinto, juiz de direito da 1.ª Secção da 2.ª Vara Criminal do
Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum
(tribunal colectivo), n.º 7/01.0TDPRT, pendente neste Tribunal,
contra o arguido Eduardo António Nunes Góis, filho de Joaquim Vieira
de Pinto Góis e de Isaura Moreira Nunes, natural de Massarelos,
Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em 16 de Julho de 1965,
casado, titular do bilhete de identidade n.º 9238476, com domicílio
no Bairro de Aldoar, Rua do Plagio, bloco 15, entrada 221, casa 21,
4000 Porto, por se encontrar acusado da prática de um crime de crimes não especificados, previsto e punido pelo artigo 261.º do Código
Penal, praticado em 14 de Setembro de 2000, de um crime de falsificação de documento, previsto e punido pelo artigo 256.º do Código
Penal, praticado em 14 de Setembro de 2000, e de um crime de burla
simples, previsto e punido pelo artigo 217.º do Código Penal, praticado em 14 de Setembro de 2000, por despacho 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 apresentação.
7 de Dezembro de 2004. — O Juiz de Direito, Horácio Correia
Pinto. — A Oficial de Justiça, Maria Conceição Allen.

3.A VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DO PORTO
Aviso de contumácia n.º 2497/2005 — AP. — A Dr.ª Lígia
Figueiredo, juíza de direito da 1.ª Secção da 3.ª Vara Criminal do
Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum

4.A VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DO PORTO
Aviso de contumácia n.º 2498/2005 — AP. — O Dr. Armando da Rocha Azevedo, juiz de direito da 1.ª Secção da 4.ª Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo
comum (tribunal colectivo), n.º 833/03.6PSPRT, pendente neste
Tribunal, contra o arguido Fernando da Silva Possantes, filho de
António da Silva Júnior e de Margarida Possantes, natural de Oliveira do Douro, Cinfães, de nacionalidade portuguesa, nascido em 2 de
Junho de 1936, casado (em regime desconhecido), titular do bilhete
de identidade n.º 2655272, com domicílio na Travessa de São Carlos,
9, 1.º, Porto, por se encontrar acusado da prática de um crime de
ofensa à integridade física qualificada, previsto e punido pelos
artigos 146.º e 132.º, n.º 2, do Código Penal, de um crime de crimes
não especificados, previsto e punido pelos artigos 3.º, n.º 1, alínea f),
do Decreto-Lei n.º 307-A/75, de 17 de Abril, e 275.º, n.º 3, do Código Penal, de um crime de ameaça, previsto e punido pelo
artigo 153.º do Código Penal, e de um crime de violação de domicílio, previsto e punido pelo artigo 190.º do Código Penal, todos praticados em 19 de Junho de 2003, foi o mesmo declarado contumaz,
em 15 de Dezembro 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.
4 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Armando da Rocha
Azevedo. — A Oficial de Justiça, Celeste Maria Carvalho F. Freire.
Aviso de contumácia n.º 2499/2005 — AP. — O Dr. Armando da Rocha Azevedo, juiz de direito da 1.ª Secção da 4.ª Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo
comum (tribunal colectivo), n.º 354/03.7PHPRT, pendente neste
Tribunal, contra o arguido Miguel Ângelo Fonseca da Silva, filho de
Maria Guilhermina Fonseca da Silva, natural de Massarelos, Porto,
de nacionalidade portuguesa, nascido em 1 de Junho de 1981, solteiro, com domicílio na Rua do Meiral, 623, Porto, por se encontrar
acusado da prática de um crime de roubo, previsto e punido pelo
artigo 210.º do Código Penal, praticado em 11 de Novembro de 2003,
foi o mesmo declarado contumaz, em 14 de Dezembro 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

71

APÊNDICE N.º 27 — II SÉRIE — N.º 40 — 25 de Fevereiro de 2005
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.
4 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Armando da Rocha
Azevedo. — A Oficial de Justiça, Celeste Maria Carvalho F. Freire.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PORTO DE MÓS
Aviso de contumácia n.º 2500/2005 — AP. — O Dr. José
Nuno Ramos Duarte, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Porto de Mós, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo), n.º 465/99.1TBPMS, pendente neste Tribunal,
contra a arguida Maria Fernanda Esteves Ribeiro de Faria, filha de
Joaquim Ribeiro Esteves de Faria e de Carmen Alice Esteves de Faria,
nascida em 15 de Dezembro de 1941, casada, titular do bilhete de
identidade n.º 2935742, com domicílio na Rua Nova de Dentro, 7,
2350 Torres Novas, actualmente detida no Estabelecimento Prisional
de Castelo Branco, por se encontrar acusada da prática de um crime
de abuso de confiança, previsto e punido pelo artigo 300.º, n.os 1 e
2, alínea b), do Código Penal, por despacho de 29 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 ter sido detida.
7 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, José Nuno Ramos
Duarte. — A Oficial de Justiça, Isabel dos Santos V. Miguel.

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PORTO DE MÓS
Aviso de contumácia n.º 2501/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
dos Anjos Ferreira da Silva, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Porto de Mós, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 22/95.1TBPMS, pendente neste Tribunal,
contra o arguido Paulo Fernando Severino Gomes, filho de Joaquim
Vicente Gomes e de Maria Florinda Severino Gomes, de nacionalidade portuguesa, nascido em 17 de Dezembro de 1963, titular do
bilhete de identidade n.º 6591393, e da licença de condução n.º L1178708, com domicílio na Rua de João Nascimento Costa, 9, cave
esquerda, 1240-000 Lisboa, por se encontrar acusado da prática de
um crime de emissão de cheque sem provisão, praticado em 9 de
Maio de 1994, por despacho 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 detida, por ter sido declarado extinto o procedimento criminal, por prescrição.
30 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Maria dos Anjos
Ferreira da Silva. — A Oficial de Justiça, Clarabela Duarte
Bonifácio.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DA PÓVOA DE VARZIM
Aviso de contumácia n.º 2502/2005 — AP. — A Dr.ª Luísa
Cristina Ferreira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Póvoa de Varzim, faz saber que, no processo comum (tribunal
colectivo), n.º 147/02.9TBPVZ, pendente neste Tribunal, contra o
arguido Rui Humberto Oliveira e Silva, filho de Ernesto Augusto
Oliveira e Silva e de Porcina da Conceição, nascido em 18 de Setembro de 1954, separado, titular do bilhete de identidade
n.º 3164023, com domicílio na Rua das Lages, 146, 3.º, direito,
Milhundos, 4560-000 Penafiel, actualmente detido no Estabelecimento Prisional Regional, instalado na Polícia Judiciária de Lisboa,
por se encontrar acusado da prática de um crime de burla qualificada
e de dois crimes de burla agravada, previstos e punidos pelos artigos 217.º, n.º 1, e 218.º, n.º 2, alínea a), do Código Penal, praticados em 21 de Fevereiro de 2000, por despacho de 21 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 do arguido.
21 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Luísa Cristina
Ferreira. — A Oficial de Justiça, Maria Dores Vale.

Aviso de contumácia n.º 2503/2005 — AP. — A Dr.ª Ana
Luísa Colaço, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Póvoa de Varzim, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.º 868/99.1TAPVZ, pendente neste Tribunal, contra o
arguido Said Boukotti, filho de M’bareck Boukotti e de Frtima Bent
Lahcen, nascido em 17 de Abril de 1969, solteiro, com domicílio na
Rua de Canto Bessada, 106, B, Nogueira da Regedoura, Santa Maria
da Feira, 4520-000 Santa Maria da Feira, por se encontrar acusado
da prática de um crime de falsificação, previsto e punido pelos artigos 260.º, alínea a), e 264.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 16/95, de 24
de Janeiro, e 23.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20
de Janeiro, praticado em 8 de Setembro de 1999, por despacho de
16 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 se ter apresentado em juízo.
21 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Ana Luísa
Colaço. — A Oficial de Justiça, Maria José Cruz.

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DA PÓVOA DE VARZIM
Aviso de contumácia n.º 2504/2005 — AP. — A Dr.ª Isabel
Magalhães, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Comarca da
Póvoa de Varzim, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 465/95.0TBPVZ, pendente neste Tribunal, contra a arguida Carla Maria Lopes de Oliveira, filha de Alberto Augusto Oliveira e de Rosa Emília Lopes Leite, natural de São João da Madeira,
São João da Madeira, de nacionalidade portuguesa, nascida em 20 de
Novembro de 1975, solteira, com identificação fiscal n.º 216526000,
com domicílio na Rua do Penedo, sem número, 3720-841 Vila de
Cucujães, 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,
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 18
de Junho de 1995, por despacho de 19 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.
24 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Isabel Magalhães. — A Oficial de Justiça, Alzira Ribeiro.
Aviso de contumácia n.º 2505/2005 — AP. — A Dr.ª Isabel
Magalhães, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Comarca da
Póvoa de Varzim, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 464/97.8TBPVZ, pendente neste Tribunal, contra o arguido José Manuel Monteiro Pinto, filho de Manuel Monteiro Pinto
e de Emília Rosa Teixeira Monteiro Pinto, natural de Paranhos, Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em 30 de Março de 1966,
titular do bilhete de identidade n.º 7485551, com domicílio na Rua
Nova do Tronco, 415, 4250-340 Amila, Porto, 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, 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 extinção do
procedimento criminal, por desistência de queixa.
20 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Isabel Magalhães. — A Oficial de Justiça, Alzira Ribeiro.
Aviso de contumácia n.º 2506/2005 — AP. — A Dr.ª Isabel
Magalhães, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Comarca da
Póvoa de Varzim, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 28/99.1TAPVZ, pendente neste Tribunal, contra o arguido João Manuel Dias Pereira Veloso, filho de José Pereira Veloso e
de Maria Adelaide Dias Pereira, de nacionalidade portuguesa, nascido em 23 de Junho de 1955, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 3332407, com domicílio na Praceta dos Heróis de Maguiguana,
84, 2.º, Maputo, por se encontrar acusado da prática do crime de
descaminho, previsto e punido pelo artigo 355.º do Código Penal,
por despacho de 16 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 ter prestado termo de identidade e residência.
22 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Isabel Magalhães. — A Oficial de Justiça, Maria Augusta Luís.

