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VARA COM COMPETÊNCIA MISTA DO TRIBUNAL
DA COMARCA DO FUNCHAL
Aviso de contumácia n.º 2209/2005 — AP. — O Dr. Sílvio
Sousa, juiz de direito da 1.ª Secção da Vara com Competência Mista
do Tribunal da Comarca do Funchal, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo), n.º 95/94.4TCFUN, pendente neste Tribunal, contra o arguido José Luís dos Santos, filho de Rafael Quintal
e de Isabel de Jesus dos Santos, nascido em 20 de Agosto de 1951,
solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 9844223, com domicílio
no sítio do Amparo, Ramboia, São Martinho, 9000 Funchal, por se
encontrar acusado da prática do crime de roubo, previsto e punido
pelos artigos 26.º, 28.º, 29.º e 306.º, n.os 1 e 5, do Código Penal,
por despacho de 4 de Janeiro 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 arguido se ter apresentado.
10 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Sílvio Sousa. —
A Oficial de Justiça, Gabriela Leal.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DO FUNDÃO
Aviso de contumácia n.º 2210/2005 — AP. — A Dr.ª Alexandra da Graça Roboredo, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca do Fundão, faz saber que no processo comum (tribunal
singular), n.º 256/00.9TBFND, pendente neste Tribunal, contra o
arguido Inocêncio Fernandes Afonso, filho de José Luís Pinto Afonso e de Maria Orlanda Fernandes Afonso, natural do Fundão, de
nacionalidade portuguesa, nascido em 1 de Janeiro de 1969, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 10987808, com domicílio na
Travessa da Quintã, 6, 6230 Fundão, por se encontrar acusado da
prática de três crimes de ofensas corporais com dolo de perigo, previstos e punidos pelo artigo 144.º, n.º 2, do Código Penal, e de um
crime de participação em motim armado, previsto e punido pelos
artigos 290.º, n.º 1, e 291.º, n.º 1, do Código Penal, por despacho de
7 de Janeiro de 2005, proferido nos autos supra referidos, foi dada
por finda a contumácia [ordenada no ex-processo comum (tribunal
singular), n.º 169/97], com cessação desta a partir daquela data, nos
termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por o
arguido se ter apresentado em juízo.
11 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Alexandra da Graça Roboredo. — O Oficial de Justiça, Veríssimo Almeida.

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE GONDOMAR
Aviso de contumácia n.º 2211/2005 — AP. — A Dr.ª Catarina
Maria Barella Romão Ribeiro de Almeida, juíza de direito do 1.º Juízo
de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de
Gondomar, faz saber que no processo sumário (artigo 381.º do Código de Processo Penal), n.º 13/01.5P6PRT, pendente neste Tribunal, contra o arguido Pedro da Silva Cunha, filho de José da Cunha
e de Benvinda da Silva, natural de Mirandela, Mirandela, nascido em
5 de Agosto de 1979, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 13375166, com domicílio na Estrada da Mira, 14, Quinta do
Azenho, São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz, o qual se
encontra condenado pela prática de um crime de condução sem habilitação legal, previsto e punido pelo artigo 3.º, n.º 2, do DecretoLei n.º 2/98, de 3 de Janeiro, praticado em 4 de Março de 2001, por
despacho de 30 de Dezembro 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 se mostrar devidamente cumprida a pena de
multa que lhe foi aplicada por sentença.
30 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Catarina Ribeiro
de Almeida. — A Oficial de Justiça, Ana Martins.
Aviso de contumácia n.º 2212/2005 — AP. — A Dr.ª Catarina
Maria Barella Romão Ribeiro de Almeida, juíza de direito do 1.º Juízo
de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de
Gondomar, faz saber que no processo comum (tribunal singular),
n.º 1509/02.7TAGDM, pendente neste Tribunal, contra o arguido
José Manuel Pires Ribeiro, filho de Joaquim Ribeiro Pires e de Maria
da Luz Pires, de nacionalidade portuguesa, nascido em 28 de Novembro de 1969, casado, com domicílio na Rua dos Canaviais, 673,
Grijó, 4400-000 Vila Nova de Gaia, por se encontrar acusado da
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prática de um crime de furto simples, praticado em 11 de Agosto de
2002, e de um crime de furto simples, previsto e punido pelo artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em 21 de Agosto de
2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 18 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: a
anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados após a declaração e a proibição de obter o bilhete de identidade,
o passaporte e a carta de condução e certidões e de efectuar quaisquer registos junto de autoridades públicas, nomeadamente
conservatórias dos registos civil, predial, comercial e de automóveis, cartórios notariais, centro de identificação civil e criminal,
Direcção-Geral de Viação, governos civis, juntas de freguesia e câmaras municipais.
5 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Catarina Maria
Barella Romão Ribeiro de Almeida. — A Oficial de Justiça, Conceição Ramos.
Aviso de contumácia n.º 2213/2005 — AP. — A Dr.ª Catarina
Maria Barella Romão Ribeiro de Almeida, juíza de direito do 1.º Juízo
de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de
Gondomar, faz saber que no processo comum (tribunal singular),
n.º 514/02.8TAGDM, pendente neste Tribunal, contra a arguida Carla
Cristina Soares Ferreira, filha de José de Sousa Ferreira e de Maria
Helena Fernandes Soares, natural de Gondomar, São Cosme,
Gondomar, de nacionalidade portuguesa, nascida em 10 de Outubro
de 1975, casada, titular do bilhete de identidade n.º 11087649, com
domicílio na Rua de Costa Cabral, 2477, 3.º, 4300-000 Porto, 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 1 de Julho de 2001,
por despacho de 6 de Janeiro 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 a mesma ter prestado termo de identidade e
residência.
7 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Catarina Maria
Barella Romão Ribeiro de Almeida. — A Oficial de Justiça, Celeste
Mesquita.
Aviso de contumácia n.º 2214/2005 — AP. — A Dr.ª Catarina
Maria Barella Romão Ribeiro de Almeida, juíza de direito do 1.º Juízo
de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de
Gondomar, faz saber que no processo comum (tribunal singular),
n.º 1139/96.0TAGDM (ex-processo n.º 44/97), pendente neste Tribunal, contra o arguido João Paulo Santos Oliveira, filho de
Laurentino Maria Oliveira e de Maria de Fátima Figueiredo Gomes
dos Santos, natural de Matosinhos, Matosinhos, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 4 de Fevereiro de 1970, casado, titular do
bilhete de identidade n.º 9873445, com domicílio na Rua do Almirante Reis, 44, rés-do-chão, 4490-000 Póvoa de Varzim, 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, com referência aos
artigos 217.º e 218.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em 25 de
Março de 1996, por despacho de 12 de Janeiro 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 ter prestado termo de
identidade e residência.
12 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Catarina Maria
Barella Romão Ribeiro de Almeida. — A Oficial de Justiça, Virgínia
Silva.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DA GUARDA
Aviso de contumácia n.º 2215/2005 — AP. — O Dr. Joaquim
Borges Martins, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Guarda, faz saber que no processo comum (tribunal singular),
n.º 508/03.6TAGRD-A, pendente neste Tribunal, contra o arguido
Nuno António Figuinha Ribeiro, filho de António Ribeiro e de
Albertina de Jesus Durão Figuinha, de nacionalidade portuguesa, nascido em 3 de Outubro de 1972, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 10067833, com domicílio na Travessa da Cabine, 205,
Pedrouços, Maia, 4445-000 Maia, por se encontrar acusado da prática de um crime de extorsão, previsto e punido pelo artigo 223.º,
n.º 1, do Código Penal, foi o mesmo declarado contumaz, em 6 de

