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punido pelos artigos 210.º, n.os 1 e 2, alínea b), e 204.º, n.º 2, alínea f),
do Código Penal, praticado em 8 de Maio de 1998, foi o mesmo
declarado contumaz, 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 sua
apresentação ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º do Código de Processo Penal; a
anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados pelo arguido após esta declaração; 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.
8 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Adelina
Barradas. — A Oficial de Justiça, Maria Manuela Luz.

1.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA
E MENORES E DE COMARCA DE MATOSINHOS
Aviso de contumácia n.º 648/2005 — AP. — O Dr. Hélder
Elias Claro, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 616/02.0SMPRT, pendente neste
Tribunal contra o arguido Hugo Fernando Guimarães Moutinho, filho de Fernando Oliveira Moutinho e de Maria de Lurdes Ávila
Guimarães Moutinho, natural de Horta, de nacionalidade portuguesa, nascido a 21 de Setembro de 1977, solteiro, titular do bilhete de
identidade n.º 11309890, com domicílio na Travessa do Outeiro, 290,
rés-do-chão, esquerdo, São Cosme, 4420-000 Gondomar, por se
encontrar acusado da prática de um crime de furto simples, previsto
e punido pelo artigo 203.º do Código Penal, praticado em 21 de Maio
de 2002, por despacho de 21 de Setembro 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.
27 de Outubro de 2004. — O Juiz de Direito, Hélder Elias Claro. — O Oficial de Justiça, Jaime Moreira.

2.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA
E MENORES E DE COMARCA DE MATOSINHOS
Aviso de contumácia n.º 649/2005 — AP. — A Dr.ª Paula
Paz Dias, juíza de direito do 2.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 896/02.1PBMAI, pendente neste
Tribunal contra o arguido Daniel Fernando Salgado Castro, filho de
Manuel de Castro e de Josefa Mendes Salgado, de nacionalidade
portuguesa, nascido a 18 de Julho de 1968, titular do bilhete de identidade n.º 9736273, com domicílio na Rua de Damão, 205, 1.º, esquerdo, 4450-000 Matosinhos, por se encontrar acusado da prática
de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em 12 de Setembro de 2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 21 de Outubro 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: a 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; 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.
10 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Paula Paz
Dias. — A Oficial de Justiça, Maria Manuela Oliveira.

4.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA
E MENORES E DE COMARCA DE MATOSINHOS
Aviso de contumácia n.º 650/2005 — AP. — A Dr.ª Susana
Carla Marques Pinto, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber
que no processo comum (tribunal singular), n.º 257/04.8TAMTS,
pendente neste Tribunal contra a arguida Maria Helena Pinto, filha
de Adelino Pinto e de Ilda da Conceição, de nacionalidade portuguesa, nascida a 13 de Maio de 1963, divorciada, com identificação fiscal

n.º 205770800, titular do bilhete de identidade n.º 8879405, com
domicílio na Estrada Nacional n.º 107, 3383, 3.º, Freixieiro, 4450000 Matosinhos, por se encontrar acusada da prática de um crime
de descaminho ou destruição de objectos colocados sob o poder público, previsto e punido pelo artigo 355.º do Código Penal, praticado em 9 de Outubro de 2003, por despacho de 17 de Setembro de
2003, 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.
20 de Setembro de 2004. — A Juíza de Direito, Susana Carla
Marques Pinto. — A Oficial de Justiça, Filomena Sena.
Aviso de contumácia n.º 651/2005 — AP. — A Dr.ª Susana
Carla Marques Pinto, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber
que no processo comum (tribunal colectivo), n.º 61/01.5TBMTS (exprocesso n.º 538/01, extraído dos autos de processo n.º 382/01),
pendente neste Tribunal contra o arguido Nuno Alexandre Romão
Falcato, filho de Manuel António Falcato e de Francisca América
Dália Romão, natural de Lisboa, nascido a 23 de Fevereiro de 1977,
titular do bilhete de identidade n.º 13176492, detido no Estabelecimento Prisional de Bragança, Rua de Alípio Abreu, 5300-076
Bragança, por se encontrar acusado da prática de um crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelos artigos 3.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro, e 21.º, n.º 1, e 24.º, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, praticado em 15 de Janeiro de 2001, e de um crime de condução sem habilitação legal,
previsto e punido pelo artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 2/98, de
3 de Janeiro, e 21.º, n.º 1, e 24.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 15/93,
de 22 de Janeiro, praticado em 1 de Janeiro de 1998, por despacho de
28 de Outubro de 2003, 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.
29 de Outubro de 2004. — A Juíza de Direito, Susana Carla
Marques Pinto. — A Oficial de Justiça, Filomena Sena.
Aviso de contumácia n.º 652/2005 — AP. — A Dr.ª Susana
Carla Marques Pinto, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber
que no processo comum (tribunal colectivo), n.º 301/01.0TAMTS
(ex-processo n.º 362/01), pendente neste Tribunal contra o arguido
Fernando Manuel da Costa Nogueira, filho de Manuel Gomes Nogueira e de Maria Amélia Soares da Costa, natural de Fajões, Oliveira de Azeméis, nascido a 19 de Fevereiro de 1975, solteiro, titular
do bilhete de identidade n.º 10921807, com domicílio na Urbanização da Gândara, 164, rés-do-chão, Milheiros de Poiares, 4520-000
Santa Maria da Feira, por se encontrar acusado da prática de um
crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelos artigos 21.º, n.º 1, e 24.º, alínea h), do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de
Janeiro, praticado em 1 de Março de 2001, por despacho de 27 de
Outubro de 2003, 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.
2 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Susana Carla
Marques Pinto. — A Oficial de Justiça, Filomena Sena.
Aviso de contumácia n.º 653/2005 — AP. — A Dr.ª Susana
Carla Marques Pinto, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber que
no processo comum (tribunal singular), n.º 46/02.4PEVNG, pendente
neste Tribunal contra o arguido Manuel Filipe Dias da Silva, filho de
António da Silva Guardão e de Maria da Conceição da Silva Dias, natural
de Paços de Ferreira, de nacionalidade portuguesa, nascido a 7 de Dezembro de 1972, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 9903923,
com domicílio na Rua de João das Regras, 163, 4000-000 Porto, por
se encontrar acusado da prática de um crime de apropriação ilegítima
em caso de acessão ou de coisa achada, previsto e punido pelo artigo 209.º, n.º 2, do Código Penal, com a agravação da reincidência,
previsto e punido pelos artigos 75.º e 76.º do Código Penal, praticado
em 30 de Setembro de 2002, por despacho de 2 de Novembro de 2003,
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.
3 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Susana Carla
Marques Pinto. — O Oficial de Justiça, Augusto Furtado.
Aviso de contumácia n.º 654/2005 — AP. — A Dr.ª Susana
Carla Marques Pinto, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Matosinhos, faz saber

