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venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda, a proibição de
obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
6 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9928/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular),
n.º 4204/93.2TBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido
Jorge Manuel Serralheiro Roque, com domicilio em 76, Rue
Baudin 92300 Leilois Perret, França, 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, por referência aos artigos 313.º, n.º 1, e 314.º, alínea c), do
Código Penal, praticado em 25 de Janeiro de 1993, por despacho
de 19 de Maio 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 ter sido declarado extinto, por despenalização, o procedimento criminal exercido contra o referido arguido.
7 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9929/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular),
n.º 1117/00.7PBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido
Nélson Mateus Vieira Livramento, filho de Manuel Alfredo Livramento e de Emília Maria Vieira Livramento, natural de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 21 de Setembro de
1962, solteiro, com domicílio na Chã das Padeiras, Porta 8, Junto
ao Antigo Posto da Pvt, 2000 Santarém, por se encontrar acusado
da prática de um crime de ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo artigo 143.º do Código Penal, praticado em
22 de Novembro de 2000 e um crime de dano simples, previsto e
punido pelo artigo 212.º do Código Penal, praticado em 22 de Novembro de 2000, foi o mesmo declarado contumaz, em 1 de Junho 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 ulteriores termos do processo até que
se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática de actos urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal,
a passagem imediata de mandados de detenção a fim de ser sujeito
a termo de identidade e residência, nos termos do artigo 196.º do
Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em qualquer posto
policial, não podendo a detenção exceder 24 horas e devendo ser
imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo,
e, ainda, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial que venha a celebrar, após esta declaração, bem como a
proibição de obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
8 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9930/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 153/
02.3PTSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Jacinto João
de Oliveira Henriques, filho de Jacinto Salgado Henriques e de
Rosa Maria de Oliveira Migueis Henriques, natural de Santarém,
Marvila, de nacionalidade portuguesa, nascido em 21 de Março de
1982, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 12510630, com
domicílio na Rua Aquilino Ribeiro, lote 9, 2.º, E, Bairro Girão,
2000 Santarém, por se encontrar acusado da prática de um crime
de condução sem habilitação legal, previsto e punido artigo 3.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 2/98, praticado em 14 de Março de 2002,
por despacho de 30 de Junho 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.
11 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Madalena Sousa.

Aviso de contumácia n.º 9931/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 171/
01.9TBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Armando
Gonçalves Viana Lopes, filho de Francisco Gonçalves Lopes e de
Maria Manuela Martins Viana, natural de Braga, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 7 de Janeiro de 1980, casado, com domicílio na Bairro das Andorinhas, Bloco 11, rés-do-chão, direito, 4700
Braga, por se encontrar acusado da prática de um crime não especificado, previsto e punido pelos artigos 24.º, n.º 3 e 40.º, n.º 1,
alínea a), da Lei n.º 30/87, de 7 de Julho, com a redacção introduzida pela Lei n.º 89/88, de 5 de Agosto, praticado em 25 de Setembro de 2000, por despacho de 22 de Junho 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 ter sido declarado extinto,
por despenalização, o procedimento criminal exercido contra o referido arguido.
11 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9932/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 461/
00.8GTSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido José Manuel
Nazaré Domingos, filho de António Domingos e de Maria Teresa
Marques Cunha Almeida S. Domingos, nascido em 14 de Julho de
1975, solteiro, com domicílio na Rua Encosta da Carreira, Bloco
A, Lote 1, Cobre, 2750 Cascais, por se encontrar acusado da prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez,
artigo 292.º do Código Penal, praticado em 30 de Setembro de 2000
e um crime de condução sem habilitação legal, artigo 3.º, n.º 2, da
Lei n.º 2/98 de 3 de Janeiro, praticado em 30 de Setembro de 2000,
foi o mesmo declarado contumaz, em 7 de Julho 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 ulteriores termos do processo até que se apresente ou seja
detido, sem prejuízo da prática de actos urgentes, nos termos do
artigo 320.° do Código de Processo Penal, a passagem imediata de
mandados de detenção a fim de ser sujeito a termo de identidade
e residência, nos termos do artigo 196.º do Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em qualquer posto policial, não podendo a
detenção exceder 24 horas e devendo ser imediatamente restituído
à liberdade depois de prestado o termo e a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial que venha a celebrar, após
esta declaração, e, ainda, a proibição de obter ou renovar bilhete
de identidade, carta de condução e passaporte.
11 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9933/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 407/
00.3TBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido João Paulo
Fernandes Pedroso, filho de José Maria Pedroso e de Rosa Ramadas Fernandes Pedroso, natural de Almada, Caparica, nascido em
23 de Maio de 1966, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 8590846, com domicílio no Bairro da Boavista, Lote C, rés-do-chão, 1000 Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um
crime de burla para obtenção de alimentos, bebidas ou serviços,
previsto e punido pelo artigo 220.º, n.º 1, alínea c), do Código
Penal, praticado em 16 de Outubro de 1999, foi o mesmo declarado contumaz, em 11 de Julho 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 ulteriores termos do processo até que se apresente ou seja detido, sem prejuízo
da prática de actos urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código
de Processo Penal, a passagem imediata de mandados de detenção
a fim de ser sujeito a termo de identidade e residência, nos termos
do artigo 196.º do Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em
qualquer posto policial, não podendo a detenção exceder 24 horas
e devendo ser imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza
patrimonial que venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda, a
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proibição de obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
11 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9934/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 144/
98.7IDSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido João Bampoqui, filho de Saúde Bampoqui e de Cecília Bampoqui, natural de
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 25 de Maio
de 1955, solteiro, com a identificação fiscal n.º 198729383 e titular do bilhete de identidade n.º 16081894, com domicílio na Rua
Vasco Santana, Lote 2209, Casal de Cambra, 2710 Sintra, por se
encontrar acusado da prática de um crime de fraude fiscal, artigo 23.º, n.os 1, 2, alínea c), 3, alíneas a) e b), e 4, do RJIFNA, praticado em 13 de Março de 2002, foi o mesmo declarado contumaz,
em 11 de Julho 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 ulteriores termos do processo até
que se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática de actos
urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal,
a passagem imediata de mandados de detenção a fim de ser sujeito
a termo de identidade e residência, nos termos do artigo 196.º do
Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em qualquer posto
policial, não podendo a detenção exceder 24 horas e devendo ser
imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e
a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial que
venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda, a proibição de
obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
12 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9935/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 3765/98.4JGLSB, pendente neste Tribunal contra a arguida Maria Conceição Pinto Flores, filha de Ilídio Flores e de Jacinta Sousa
Pinto, natural de Castelo Branco, Escalos de Baixo, de nacionalidade portuguesa, nascida em 17 de Agosto de 1973, solteira, titular do bilhete de identidade n.º 10663276, com domicílio na Várzea Fresca, Foros de Salvaterra, 2120 Salvaterra de Magos, por se
encontrar acusada da prática de um crime de desvio de subvenção
ou subsídio, previsto e punido pelo artigo 37.º, n.os 1 e 3, do
Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, praticado em 10 de Dezembro de 1998, foi a mesma declarada contumaz, em 11 de Julho 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 ulteriores termos do processo até que
se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática de actos urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal, a
passagem imediata de mandados de detenção a fim de ser sujeito
a termo de identidade e residência, nos termos do artigo 196.º do
Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em qualquer posto
policial, não podendo a detenção exceder 24 horas e devendo ser
imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e
a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial que
venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda a proibição de obter
ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
12 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9936/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 142/
00.2PTSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Vasile
Solomon, filho de Vasile Solomon e de Ana Solomon, nascido em
16 de Novembro de 1975, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 198508, com domicílio na Rua das Coroas, Lote 9001, rés-do-chão, direito, 1675 Pontinha, por se encontrar acusado da prática
de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez,
artigos 292.º do Código Penal e 134.º do Código da Estrada, pra-
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ticado em 21 de Outubro de 2000, foi o mesmo declarado contumaz, em 13 de Julho 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 ulteriores termos do processo até que se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática
de actos urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal, a passagem imediata de mandados de detenção a fim
de ser sujeito a termo de identidade e residência, nos termos do
artigo 196.º do Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em
qualquer posto policial, não podendo a detenção exceder 24 horas
e devendo ser imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza
patrimonial que venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda, a
proibição de obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
14 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9937/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 1548/
94.0TBSTR (ex. 1548/94), pendente neste Tribunal contra o arguido
Carlos Manuel Marques Apolinário, filho de José da Conceição
Apolinário e de Silvina da Purificação Marques Apolinário, natural de França, de nacionalidade francesa, nascido em 1 de Julho
de 1972, casado sob regime desconhecido, titular do passaporte
n.º 04ff87091, com domicílio na Largo de São Miguel, 53,
Coimbrão, 2425-452 Leiria, 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, com referência ao disposto no artigo 313.º do Código Penal,
praticado em 7 de Dezembro de 1993 e 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, e 313.º do Código
Penal, praticado em 15 de Dezembro de 1993, por despacho de
14 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.
15 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Madalena Sousa.

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM
Aviso de contumácia n.º 9938/2005 — AP. — O Dr. Joaquim António G. D. Silva, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 503/
95.7TBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Fernando
José Coelho Xarepe, filho de João Carriço Xarepe e de Mariana
das Dores Coelho, natural de Estremoz, Veiros, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 4 de Novembro de 1956, divorciado, titular do bilhete de identidade n.º 5079002, com domicílio na Quinta
do Leão, Fonte Longa, Carrazeda de Ansião, Bragança, 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 10 de
Março de 1993, por despacho de 16 de Maio 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 o mesmo se ter apresentado em juízo.
1 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim António G.
D. Silva. — A Oficial de Justiça, Erundina Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9939/2005 — AP. — O Dr. Joaquim António G. D. Silva, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 150/
01.6PTSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Vadym
Ostapchuk, filho de Ustapchyk Mykolh e de Ostapchyk Catarina,
natural de Ucrânia, nascido em 5 de Maio de 1972, casado sob
regime desconhecido, titular do passaporte n.º At 915163, com

