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Aviso de contumácia n.º 9649/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Elisa Marques, juíza de direito da 3.ª Secção do 3.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 678/98.3PYLSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Carlos Manuel Brás Parreira, filho de Florival Guilherme
Parreira e de Esmeralda do Amparo Brás, natural de Lisboa, Pena,
de nacionalidade portuguesa, nascido em 16 de Agosto de 1970,
titular do bilhete de identidade n.º 10969052, com domicílio na
Praceta Alexandre Herculano, 12, 3.º, esquerdo, Algueirão, Mem
Martins, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto
qualificado, previsto e punido pelos artigos 203.º, n.º 1 e 204.º,
n.º 2, alínea e), ambos do Código Penal, praticado em 4 de Junho
de 1998, por despacho de 8 de Julho 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 do arguido em juízo.
13 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Elisa Marques. — A Oficial de Justiça, Paula Palma.
Aviso de contumácia n.º 9650/2005 — AP. — A Dr.ª Tânia
de Sousa Carrusca, juíza de direito da 1.ª Secção do 3.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 7015/04.8TDLSB, pendente neste Tribunal contra a arguida Maria Manuela Andrade Ferreira Ribeiro, filha de António
Ferreira Catarino e de Maria Noémia do Rosário Andrade, natural
de Atouguia da Baleia, Peniche, nascida em 15 de Julho de 1957,
casada, titular do bilhete de identidade n.º 8156903, com domicílio na Estrada dos Remédios, 59, Peniche, 2520 Peniche, 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 15 de Fevereiro de 2004, foi a mesma declarada contumaz, em 8 de Julho
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
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.
13 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Tânia de Sousa
Carrusca. — A Oficial de Justiça, Maria Soares.
Aviso de contumácia n.º 9651/2005 — AP. — A Dr.ª Tânia
de Sousa Carrusca, juíza de direito da 1.ª Secção do 3.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 158/93.3SOLSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Marcelino António Ferreira Alfaiate Godinho, filho de José
Estevinho Caeiro Alfaiate e de Iliete Félix Ferreira, natural de
Portugal, Moura, São João Baptista, de nacionalidade portuguesa,
nascido em 5 de Setembro de 1959, titular do bilhete de identidade n.º 6077966, com domicílio em 5, Hickling Close, Luton, Lu
29 Bedfordshire, por se encontrar acusado da prática de um crime
de emissão de cheque sem provisão, previsto e punido pelos artigos 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, e
313.º do Código Penal, conjugados com os artigos 28.º e 29.º da
Lei Uniforme sobre Cheques, praticado em 4 de Março de 1993,
por despacho de 11 de Julho 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.
13 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Tânia de Sousa
Carrusca. — A Oficial de Justiça, Ana Calado.
Aviso de contumácia n.º 9652/2005 — AP. — A Dr.ª Tânia
de Sousa Carrusca, juíza de direito da 1.ª Secção do 3.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 111/98.0SLLSB, pendente neste Tribunal contra a arguida Maria Berta Correia, filha de Manuel dos Santos e de Maria
Angelina natural de Portugal, Penedono, de nacionalidade portuguesa, nascido em 12 de Abril de 1966, solteira, titular do bilhete
de identidade n.º 9709817, com domicílio na Rua Mário de Almeida, 18, 4.º, direito, São Vicente, Braga, 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 Decreto-Lei
n.º 316/97, de 19 de Novembro, praticado em 20 de Setembro de
1997, por despacho de 11 de Julho 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.
13 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Tânia de Sousa
Carrusca. — A Oficial de Justiça, Ana Calado.
Aviso de contumácia n.º 9653/2005 — AP. — A Dr.ª Ana
Paula Grandvaux, juíza de direito da 2.ª Secção do 3.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 10474/01.7TDLSB (71/04), pendente neste Tribunal
contra a arguida Maria Elicina Pereira Ramos, filha de António
Ramos e de Adelina Pereira Varela, natural de Cabo Verde, de
nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 23 de Julho de 1979,
solteira, titular do bilhete de identidade n.º 16200980, com domicílio na Rua da Bela Vista, Lote 10, 4.º esquerdo, 2825-004 Monte
da Caparica, 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 22 de Dezembro de 2000, por despacho de 15 de Julho 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.
18 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Paula Grandvaux. — A Oficial de Justiça, Denise Queiroz.

4.º JUÍZO CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LISBOA
Aviso de contumácia n.º 9654/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.º 12470/03.0TDLSB, pendente neste Tribunal contra a
arguida Anunciação Poças Antunes Nabeiro, filha de Laurinda
Ribeiro Poças, natural de Sabugal, Lajeosa, nascida em 7 de Abril
de 1981, solteira, titular do bilhete de identidade n.º 12339941, com
domicílio na Estrada Principal, 1, Lageosa, 6320-161 Lageosa,
Sabugal, 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 19 de Junho de 2003, foi a mesma declarada contumaz, em
4 de Julho 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 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.
6 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — O Oficial de Justiça, Rui Alves.
Aviso de contumácia n.º 9655/2005 — AP. — A Dr.ª Maria da Graça Mira, juíza de direito da 1.ª Secção do 4.º Juízo Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 3613/04.8TDLSB, pendente neste Tribunal contra a
arguida Maria Manuela Amaro Sequeira Abelho Pinto, filha de
Hermenegildo Sequeira Abelho Pinto e de Edviges de Assunção
Amaro Sequeira, natural de Santa Justa, Lisboa, de nacionalidade
portuguesa, casada, titular do bilhete de identidade n.º 06261193,
com domicílio na Rua dos Girassóis, 324-A, 2785-312 São Domingos de Rana, 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 10 de Janeiro de 2004, foi a mesma declarada contumaz, em
30 de Junho de 2005, nos termos do artigo 335.º do Código de

