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documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas, e,
ainda, o arresto da totalidade dos seus bens, inclusive de qualquer
importância depositada em contas bancárias de que seja titular, nos
termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.

ferido 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
e prestado termo de identidade e residência.

13 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Nuno Pinela. —
A Oficial de Justiça, Ester Zita Nascimento.

15 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Nuno Pinela. —
A Oficial de Justiça, Carla Stattmiller.

Aviso de contumácia n.º 9957/2005 — AP. — A Dr.ª Gabriela Sabino, juíza de direito da Secção Única do Tribunal da
Comarca de Sesimbra, faz saber que, no processo abreviado,
n.° 462/00.6GASSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Rui
André Sousa Madeira Coelho, filho de Rui Duarte Madeira Coelho e de Maria Augusta Sousa Madeira Coelho, natural de Lisboa,
São Jorge de Arroios, de nacionalidade portuguesa, nascido em
21 de Julho de 1979, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 115251180, com domicílio na Habitação Municipal, bloco B,
rés-do-chão, direito, Pinhal de Cima, Almoinha, 2970 Sesimbra, 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 30 de Dezembro de 2000, foi o
mesmo declarado contumaz, em 17 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 termos ulteriores do processo até à apresentação do arguido, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados
pelo arguido, após esta declaração e a proibição de obter ou renovar
quaisquer documentos, nomeadamente, carta de condução, passaporte, bilhete de identidade, certidões ou registos junto de autoridades públicas, e, ainda, o arresto da totalidade dos seus bens, inclusive de qualquer importância depositada em contas bancárias de
que seja titular, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.° 6, do
Código de Processo Penal.
13 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Gabriela Sabino. —
A Oficial de Justiça, Ester Zita Nascimento.
Aviso de contumácia n.º 9958/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Alice Branco, juíza de direito da Secção Única do Tribunal da
Comarca de Sesimbra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.° 177/02.0GTSTB, pendente neste Tribunal contra
o arguido Frederico Pedro Paixão Abranches Félix, filho de Pedro
João Abranches Félix Correia e de Ivone dos Santos Paixão Félix
Correia, natural de Portugal, Lisboa, São Sebastião da Pedreira,
nascido em 8 de Outubro de 1968, casado, com a identificação
fiscal n.º 179986848 e titular do bilhete de identidade n.º 8538166,
com domicílio na Rua João Dinis de Abreu, Tábua, 3420-329 Tábua, por se encontrar acusado da prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, previsto e punido pelo
artigo 292.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em 23 de Março de
2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 22 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 termos ulteriores do processo até à apresentação do
arguido, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados pelo arguido, após esta declaração e a proibição de obter ou renovar quaisquer documentos, nomeadamente,
carta de condução, passaporte, bilhete de identidade, certidões ou
registos junto de autoridades públicas, e, ainda, o arresto da totalidade dos seus bens, inclusive de qualquer importância depositada em contas bancárias de que seja titular, nos termos do disposto
no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
14 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Alice Branco. —
A Oficial de Justiça, Ester Zita Nascimento.
Aviso de contumácia n.º 9959/2005 — AP. — O Dr. Nuno
Pinela, juiz de direito da Secção Única do Tribunal da Comarca
de Sesimbra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.° 341/98.5GBSSB, pendente neste Tribunal contra o arguido
Arlindo Nestal, filho de Olímpio Augusto Nestal e de Laura das
Dores, natural de Carrazeda de Ansiães, Parambos, Carrazeda de
Ansiães, de nacionalidade portuguesa, nascido em 7 de Janeiro de
1938, divorciado, titular do bilhete de identidade n.º 6475928, com
domicílio na Urbanização Surfal, Zona A, 2, lote 11, apartamento
102, Açoteias, Olhos de Água, Albufeira, por se encontrar acusado da prática de um crime de usurpação (direito de autor), previsto e punido pelo artigo 195.º da Lei n.° 114/91, praticado em
31 de Outubro de 1998, por despacho de 15 de Julho de 2005, pro-

1.º JUÍZO CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SETÚBAL
Aviso de contumácia n.º 9960/2005 — AP. — A Dr.ª Maria da Conceição Miranda, juíza de direito do 1.º Juízo Criminal
do Tribunal da Comarca de Setúbal, faz saber que, no processo
comum (tribunal singular), n.° 3/00.5PASTB, pendente neste Tribunal contra o arguido Ricardo Jorge Santos Ferreira, filho de Nuno
Alvares Pereira Paraíso Ferreira e de Cidália da Natividade Santos Ferreira, natural de Moita, Alhos Vedros, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 7 de Novembro de 1977, solteiro, titular
do bilhete de identidade n.º 11291947, com domicílio na Rua São
Roque, sem número, El Punto, 15330 Ortigueira, Espanha, 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 4 de Novembro de 1999, por despacho de 6 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.
8 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria da Conceição
Miranda. — A Oficial de Justiça, Teresa Martins.
Aviso de contumácia n.º 9961/2005 — AP. — A Dr.ª Maria da Conceição Miranda, juíza de direito do 1.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Setúbal, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.° 16/04.8IDSTB, pendente neste Tribunal contra o arguido Abílio José Barraco Guerreiro, filho de Manuel
Amadeu Guerreiro e de Frutuoza Maria Barraco Guerreiro, natural
de Elvas, Caia e São Pedro, de nacionalidade portuguesa, nascido
em 15 de Outubro de 1957, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 5415330, com domicílio na Rua Catarina Eufemia, 10, B, Pinheiros, 2925 Azeitão, por se encontrar acusado da prática de três crimes de abuso de confiança fiscal, previsto e punido pelo artigo 24.º
do Decreto-Lei n.° 20-A/90 e Decreto-Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro, praticado em 1999, foi o mesmo declarado 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 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.
13 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria da Conceição Miranda. — A Oficial de Justiça, Teresa Martins.
Aviso de contumácia n.º 9962/2005 — AP. — O Dr. Luís
Filipe de Melo e Silva, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Setúbal, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.° 994/94.3TBSTB, pendente neste Tribunal
contra o arguido Manuel Fernando Cerqueira Gasalho, filho de
Antero Pinto Gasalho e de Almerinda Pereira Cerqueira, natural de
Santos-o-Velho, Lisboa, de nacionalidade portuguesa, nascido em
18 de Julho de 1952, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 2173194, com domicílio na Rua dos Soeiros, 333, 2.º, esquerdo, 1500 Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um crime
de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelo artigo 23.º,
n.º 1, com referência ao artigo 27.º, alíneas c) e g), do Decreto-Lei
n.º 430/83, e um crime de burla qualificada, previsto e punido pelos artigos 313.º e 314.º, alínea c), do Código Penal de 1982, 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 detenção do arguido.
19 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Luís Filipe de Melo
e Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Martins.

