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titular, com proibição de movimentá-las por qualquer meio, incluindo cartão de crédito ou débito, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
27 de Outubro de 2004. — O Juiz de Direito, João Ramos de
Sousa. — A Oficial de Justiça, Eugénia Matos.
Aviso de contumácia n.º 322/2005 — AP. — O Dr. João
Ramos de Sousa, juiz de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal da
Comarca de Lisboa, 2.ª Secção, faz saber que no processo comum
(tribunal colectivo) n.º 5212/99.5JDLSB, pendente neste Tribunal
contra a arguida Ana Cristina Ângelo Pessanha, filha de José Carlos
Ribeiro Pessanha e de Ermelinda Maria Romana Ângelo Pessanha,
natural de São Lourenço (Lisboa), de nacionalidade portuguesa, nascida em 28 de Setembro de 1965, solteira, titular do bilhete de identidade n.º 06907896, com domicílio na Rua de Elias Garcia, 374-F,
2.º, direito, Amadora, por se encontrar acusada da prática de um
crime de abuso de confiança, previsto e punido pelo artigo 205.º do
Código Penal, e um crime de falsificação de documento, previsto e
punido pelo artigo 256.º do Código Penal, foi a mesma declarada
contumaz, em 18 de Outubro de 2004, 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: 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; anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial
celebrados pela arguida, após esta declaração; proibição de obter
quaisquer documentos, certidões ou registos junto de autoridades
públicas, e o arresto de contas bancárias de que seja titular, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
27 de Outubro de 2004. — O Juiz de Direito, João Ramos de
Sousa. — A Oficial de Justiça, Eugénia Matos.
Aviso de contumácia n.º 323/2005 — AP. — O Dr. António
Castanheira, juiz de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal da
Comarca de Lisboa, 1.ª Secção, faz saber que no processo comum,
colectivo (crimes militares), n.º 667/04.0TCLSB, (processo n.º 16/
02, do ex-Tribunal Militar da Marinha), pendente neste Tribunal
contra o arguido Manuel Vides Ferreira, filho de José Gonçalves
Ferreira e de Maria Vides, natural de França, de nacionalidade portuguesa, nascido em 18 de Abril de 1975, titular do bilhete de identidade n.º 12372023, com domicílio no Lugar de Palheiros, Cavez,
4860-000 Cabeceira de Bastos, por se encontrar acusado da prática
de um crime de peculato, previsto e punido pelo artigo 193.º,
alínea d), do Código de Justiça Militar, praticado em 15 de Fevereiro de 1998, por despacho de 26 de Outubro 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 prescrição do procedimento criminal.
29 de Outubro de 2004. — O Juiz de Direito, António Castanheira. — A Oficial de Justiça, Elisete Duarte.
Aviso de contumácia n.º 324/2005 — AP. — O Dr. António
Castanheira, juiz de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal da
Comarca de Lisboa, 1.ª Secção, faz saber que no processo comum
(tribunal colectivo) n.º 5081/98.2JDLSB, pendente neste Tribunal
contra o arguido José Alberto Fernandes, filho de Faciano Fernandes
e de Alzira Gonçalves Fontes, natural de Parada do Monte, (Melgaço),
de nacionalidade portuguesa, nascido em 28 de Setembro de 1961,
solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 9114265, com domicílio
em Pereiral, Parada do Monte, Melgaço, 4960-000 Melgaço, por se
encontrar acusado da prática de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em 6 de Setembro
de 1998, por despacho de 4 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 havido troca na identificação do
arguido.
5 de Novembro de 2004. — O Juiz de Direito, António Castanheira. — A Oficial de Justiça, Elisete Duarte.
Aviso de contumácia n.º 325/2005 — AP. — A Dr.ª Airisa
Caldinho, juíza de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal da
Comarca de Lisboa, 3.ª Secção, faz saber que no processo comum
(tribunal colectivo) n.º 18 637/00.6TDLSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Carlos Alberto Fonseca da Rocha, filho de Carlos
Teixeira da Rocha e de Isaura Bessa da Fonseca, natural do Porto,
Cedofeita (Porto), nascido em 31 de Agosto de 1944, titular do

bilhete de identidade n.º 03215363, com domicílio na Rua de Gama,
lote 2, rés-do-chão, esquerdo, Cascais, por se encontrar acusado da
prática de um crime de falsificação de documento, previsto e punido
pelo artigo 256.º do Código Penal, e um crime de burla simples,
previsto e punido pelo artigo 217.º do Código Penal, foi o mesmo
declarado contumaz, em 3 de Novembro 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: suspensão dos termos ulteriores do processo até à sua ou detenção, sem prejuízo da realização de
actos urgentes nos termos do artigo 320.º do Código de Processo Penal;
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.
8 de Novembro de 2004. — A Juiz de Direito, Airisa Caldinho. —
A Oficial de Justiça, Clara Maria Silva.
Aviso de contumácia n.º 326/2005 — AP. — A Dr.ª Airisa
Caldinho, juíza de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal da
Comarca de Lisboa, 3.ª Secção, faz saber que no processo comum
(tribunal colectivo) n.º 923/02.2JDLSB, pendente neste Tribunal
contra o arguido Ashfag Ahmad, filho de Fazal Ellahi e de Khorshed
Bibi, de nacionalidade paquistanesa, nascido em 1 de Janeiro de 1968,
titular do passaporte n.º G294114, com domicílio na Rua de José
Eduardo dos Santos, 58, rés-do-chão, Campos de Caneças, Caneças,
por se encontrar acusado da prática de dois crimes de falsificação de
documento, previstos e punidos pelo artigo 256.º, n.os 1, alínea c), e
3, do Código Penal, foi o mesmo declarado contumaz, em 8 de
Novembro 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: 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;
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.
9 de Novembro de 2004. — A Juiz de Direito, Airisa Caldinho. —
A Oficial de Justiça, Clara Maria Silva.
Aviso de contumácia n.º 327/2005 — AP. — A Dr.ª Airisa
Caldinho, juíza de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal da
Comarca de Lisboa, 3.ª Secção, faz saber que no processo comum
(tribunal colectivo) n.º 372/99.8PBLSB.1, pendente neste Tribunal
contra o arguido Nuno Miguel Daúde Mesquita, filho de José Amaral
da Silva Mesquita e de Zubaída Zafira Daúde Mesquita, natural de
Moçambique, de nacionalidade portuguesa, nascido em 22 de Maio
de 1974, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 10231245, com
domicílio na Casa Jubileu 2000, Centro Comunitário de Carcavel,
Rua de 25 de Abril, 17, Madorna, Parede, por se encontrar acusado
da prática de um crime de furto qualificado, previsto e punido pelos
artigos 203.º, n.os 1 e 2, e 204.º, n.º 1, alíneas b) e f), do Código
Penal, praticado em 7 de Maio de 1999, e um crime de dano simples, previsto e punido pelo artigo 212.º, n.º 1, com referência ao
artigo 26.º, ambos do Código Penal, praticado em 7 de Maio de 1999,
por despacho de 3 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.
10 de Novembro de 2004. — A Juiz de Direito, Airisa Caldinho. —
A Oficial de Justiça, Clara Maria Silva.

3.A VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE LISBOA
Aviso de contumácia n.º 328/2005 — AP. — O Dr. Ivo Rosa,
juiz de direito da 3.ª Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, 1.ª Secção, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo) n.º 126/99.1TCLSB, pendente neste Tribunal contra o arguido
Marco Virgílio Gomes Santos, filho de Virgílio Teixeira dos Santos
e de Maria Rosária Gomes, nascido em 13 de Maio de 1977, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 12494847, com domicílio na
Rua de D. Pedro II, 3, rés-do-chão, esquerdo, Lavradio, 2830
Barreiro, por se encontrar acusado da prática de um crime de burla
simples, previsto e punido pelo artigo 217.º do Código Penal, praticado em 14 de Março de 2004, um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em 14 de Março de
2004, e um crime de detenção ou tráfico de armas proibidas, previs-

