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n.° 263/99.2GTLRA, pendente neste Tribunal contra o arguido Alexandre Carlos Pereira Paiva Carvalho, filho de Eduardo Videira da
Cunha Paiva Carvalho e de Isabel Ferreira Pereira, de nacionalidade portuguesa, nascido em 17 de Agosto de 1968, titular do bilhete de identidade n.º 8437003, com domicílio na Rua João de
Deus, 313, 4.°, direito, Mafamude, 4400 Vila Nova de Gaia, por
se encontrar acusado da prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, previsto e punido pelo artigo 292.º
do Código Penal, praticado em 18 de Julho de 1999 e um crime
de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º do Código
Penal, praticado em 18 de Julho de 1999, por despacho de 5 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
óbito do arguido no dia 5 de Abril de 2005.
6 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Jorge Manuel Simões
S. Almeida. — A Oficial de Justiça, Paula P. Marques.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR
Aviso de contumácia n.º 9795/2005 — AP. — O Dr. José
Pedro G. Mano S. Paixão, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Ovar, faz saber que, por despacho de 1 de Junho
de 2005, proferido nos autos de processo comum singular, n.º 336/
04.1GCOVR, pendente no 1.º Juízo deste Tribunal, que o Ministério Público move contra José Manuel Oliveira Pichel, filho de
Salvador Martins Costa Pichel e de Maria Helena das Neves Oliveira, nascido em 6 de Setembro de 1974, solteiro, portador do
bilhete de identidade n.º 11430492, emitido em 18 de Dezembro
de 2001, por Lisboa, com última residência conhecida na Rua dos
Pescadores, 304, 3885-565 Esmoriz, por se encontrar acusado da
prática de um crime de condução de veículo sem habilitação legal, previsto e punido pelo artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 2/98, de
3 de Janeiro, foi o mesmo declarado contumaz, nos termos do artigo 335.º, n.os 1 e 3, do Código de Processo Penal, e para os fins
previstos nesse normativo e no artigo 337.º, n.os 1, 3, 1.ª parte, 5,
2.ª parte, e 6, do mesmo Código.
13 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, José Pedro G. Mano
S. Paixão. — A Oficial de Justiça, Celina Ribeiro.
Aviso de contumácia n.º 9796/2005 — AP. — O Dr. José
Pedro G. Mano S. Paixão, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Ovar, faz saber que, por despacho de 31 de Março
de 2005 proferido nos autos de processo comum com o n.° 06/
04.0GAOVR, pendente neste Tribunal, 1.º juízo, que o Ministério
Público move a Manuel Fernando Alves Pereira Dias, filho de
Manuel Fernando Pereira Dias e de Dorinda Alves Sousa Dias,
natural de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, nascido em 19 de
Outubro de 1978, titular do bilhete de identidade n.º 12024156,
com última residência conhecida na Rua José Delfim, 122, Bairro
Social, Nogueira da Regedoura, pela prática de um crime de resistência e coacção sobre funcionário, previsto e punido pelo artigo 347.º do Código Penal, foi o mesmo declarado contumaz, ao
abrigo do disposto no artigo 335.º, n.os 1 e 3, do Código de Processo Penal e para os fins previstos nesse normativo e no artigo 337.º, n.os 1, 3,1.ª parte, 5, 2.ª parte, do mesmo Código.
27 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, José Pedro G. Mano
S. Paixão. — A Oficial de Justiça, Elsa Silva.
Aviso de contumácia n.º 9797/2005 — AP. — O Dr. Rui
Barbedo, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de
Ovar, faz saber que, no processo comum singular n.° 60/97.0TBOVR,
pendente neste Tribunal contra o arguido Fernando Salazar Cardoso, filho de Francisco Cardoso e de Elisa Salazar, natural de Póvoa do Varzim, concelho da Póvoa do Varzim, nascido em 8 de
Julho de 1958, residente na Rua João José Cachojel, n.º 73, 3.º, São
Mamede de Infesta, 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, conjugado com o artigo 217.º, n.º 1, do Código Penal,
por despacho de 7 de Julho de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi declarada a cessação de contumácia, a partir daquela
data, nos termos do artigo 336, n.º 1, do Código do Processo
Penal.
13 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Rui Barbedo. —
A Oficial de Justiça, Celina Ribeiro.
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Aviso de contumácia n.º 9798/2005 — AP. — A Dr.ª Raquel Teiga, juíza de direito, de Turno, do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Ovar, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular) n.° 454/02.0PAOVR, pendente neste Tribunal contra o
arguido José Carlos Moreira dos Santos, filho de Álvaro Martins
Santos e de Maria Dulce Moreira Vinagre, nascido a 21 de Agosto
de 1981, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11994161,
residente na Rua da Corredoura, Vila Chã, 3730 Vale de Cambra,
por se encontrar acusado da prática de um crime de tráfico de
quantidades diminutas e de menor gravidade, previsto e punido
pelo artigo 25.º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, praticado em 21 de Julho de 2002, por despacho de 29 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 se
ter apresentado em juízo.
1 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Raquel Teiga. —
A Oficial de Justiça, Estrela Simões.

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR
Aviso de contumácia n.º 9799/2005 — AP. — A Dr.ª Isilda
Maria Correia de Pinho, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Ovar, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 41/01.0GCOVR, pendente neste Tribunal contra o
arguido António Joaquim Oliveira Silva, filho de António da Silva
e de Maria Fernanda da Silva Oliveira, de nacionalidade portuguesa, nascido em 19 de Março de 1962, divorciado, titular do bilhete de identidade n.º 5660745, com domicílio na Travessa Domingos José Oliveira, 6, D, São João da Madeira, 3700-318 São
João da Madeira, o qual foi condenado, por sentença em 12 de
Maio de 2004, na multa 200 dias de multa à taxa diária de 3 euros,
condenado na pena de 110 dias de multa à taxa diária de 3,00
euros, o que perfaz o total de 330 euros, pelo crime de condução
com álcool e na pena de 110 dias de multa à taxa diária de 3,00
euros, o que perfaz a multa de 330 euros, pelo crime de desobediência, em cumulo jurídico, condenado na pena única de 200 dias
de multa à taxa diária de 3 euros, o que perfaz a multa total de
600 euros, transitado em julgado em 3 de Junho de 2004, pela
prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, previsto e punido pelo artigo 348.º do Código Penal, praticado em 5 de Fevereiro de 2001 e um crime de desobediência,
previsto e punido pelo artigo 348.º do Código Penal, praticado em
5 de Fevereiro de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, nos
termos dos artigos 335.º, 337.º e 476.º, todos 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 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, 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.
30 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Isilda Maria Correia de Pinho. — A Oficial de Justiça, Emília Sousa.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PAÇOS DE FERREIRA
Aviso de contumácia n.º 9800/2005 — AP. — A Dr.ª Isabel Peixoto Pereira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Paços de Ferreira, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.° 41/98.6FAVNG, pendente neste Tribunal
contra a arguida Maria Leonor Ferreira Monteiro, filha de José
Gomes Monteiro e de Zelma da Conceição Ferreira, natural de
Porto, Miragaia, nascida em 20 de Julho de 1968, casada sob regime desconhecido, titular do bilhete de identidade n.º 10941407,
com domicílio na Rue de Mérode, 17, Saint-Gilles, 1060 Bruxelas, Bélgica, por se encontrar acusado da prática de um crime de
exploração ilícita de jogo, artigo 108.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 422/89, de 2 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro, praticado em 20 de Junho de 1998, por despacho de 13 de Julho de 2005, proferido nos
autos supra-referidos, foi dada por finda a contumácia, com ces-

