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1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SILVES
Aviso de contumácia n.º 2565/2005 — AP. — A Dr.ª Sandra
Alves, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de Silves,
faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 69/
92.0TBSLV, pendente neste Tribunal, contra o arguido João José
Caetano Pereira, filho de Manuel José Pereira e de Joana Margarida
Caetano, nascido em 16 de Setembro de 1951, casado, titular do
bilhete de identidade n.º 2212456, com domicílio na Estrada Nacional n.º 125, 100, 1.º, Estombar, 8400-660 Lagoa, por se encontrar
acusado da prática do crime de emissão de cheque sem provisão,
previsto e punido pelos artigos 23.º e 24.º do Decreto com força de
lei n.º 13 004, de 12 de Janeiro de 1927, com as alterações
introduzidas pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, por despacho de 10 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 apresentação voluntária do arguido.
11 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Sandra Alves. —
O Oficial de Justiça, João Rodrigues.

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SILVES
Aviso de contumácia n.º 2566/2005 — AP. — O Dr. Eduardo de Sousa Paiva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Silves, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 63/02.4TBSLV, pendente neste Tribunal, contra o arguido Paulo
Alexandre Manso Abrantes, filho de Mário Pais Abrantes e de
Madalena José Manso, natural de Leiria, Leiria, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 3 de Abril de 1980, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11747883, com domicílio na Estrada da Maria
Pia, Moleanos, Prazeres, Alcobaça, por se encontrar acusado da
prática de um crime de furto qualificado, previsto e punido pelo
artigo 204.º, n.º 2, do Código Penal, praticado em 30 de Janeiro de
2000, por despacho de 20 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.
21 de Dezembro de 2004. — O Juiz de Direito, Eduardo de Sousa
Paiva. — A Oficial de Justiça, Helena Maria Eugénio Sande.

1.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE SINTRA
Aviso de contumácia n.º 2567/2005 — AP. — O Dr. António
Correia Gomes, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Sintra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 4/02.9PCSNT, pendente neste Tribunal, contra o arguido
Hugo Miguel Ferreira Pereira, filho de António José Lourenço Pereira e de Fernanda Maria Ferreira, de nacionalidade portuguesa,
nascido em 10 de Agosto de 1982, solteiro, titular do bilhete de
identidade n.º 12199349, com domicílio na Rua do Azevinho, 7, 1.º,
direito, Agualva, 2735 Cacém, por se encontrar acusado da prática
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, praticado em 23 de Janeiro de 2002, por despacho de 21 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 apresentação.
21 de Dezembro de 2004. — O Juiz de Direito, António Correia
Gomes. — A Oficial de Justiça, Maria Fátima Ferreira da Cruz
Gaspar Faustino.
Aviso de contumácia n.º 2568/2005 — AP. — O Dr. António
Correia Gomes, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Sintra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 1889/96.1PCSNT, pendente neste Tribunal, contra a arguida Maria Helena Cabeça Ramos, filha de António Ramos Serrano
e de Maria Helena Cabeça Ramos, natural de Vidigueira, Vidigueira,
de nacionalidade portuguesa, nascida em 29 de Novembro de 1976,
titular do bilhete de identidade n.º 12123189, com domicílio no Bairro
da Pedra, Estrada 1 de Maio, Vivenda Luís, Tires, por se encontrar
acusada da prática de um crime de contrafacção, imitação e uso ilegal de marca, previsto e punido pelos artigos 193.º e 264.º, n.º 2, do
Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/
95, de 24 de Janeiro, e 23.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 28/
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84, de 20 de Janeiro, praticado em 17 de Novembro de 1996, por
despacho de 20 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 apresentação.
21 de Dezembro de 2004. — O Juiz de Direito, António Correia
Gomes. — A Oficial de Justiça, Maria Fátima Sousa.
Aviso de contumácia n.º 2569/2005 — AP. — O Dr. António
Correia Gomes, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Sintra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 153/98.6GISNT, pendente neste Tribunal, contra o arguido José António Ferreira Valada da Silva, filho de José Júlio Valada
da Silva e de Maria Eugénia Ferreira, de nacionalidade portuguesa,
casado, titular do bilhete de identidade n.º 10670899, com domicílio
na Rua de Afonso II, 2, 1.º, direito, Serra da Luz, 1675 Pontinha,
por se encontrar acusado da prática de um crime de ameaça, previsto e punido pelo artigo 153.º do Código Penal, praticado em 2 de
Março de 1998, de um crime de injúria, previsto e punido pelo
artigo 181.º do Código Penal, praticado em 2 de Março de 1998, e
de um crime de ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo artigo 143.º do Código Penal, praticado em 2 de Março de
1998, 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, por apresentação.
4 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, António Correia
Gomes. — A Oficial de Justiça, Maria Fátima Sousa.
Aviso de contumácia n.º 2570/2005 — AP. — O Dr. António
Correia Gomes, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Sintra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 1322/99.7GFSNT, pendente neste Tribunal, contra a arguida Ana Catarina dos Santos Póvoas da Costa Cardo, filha de
Agostinho dos Santos Póvoas e de Aurora dos Santos Almeida, de
nacionalidade portuguesa, nascida em 12 de Outubro de 1997, casada, titular do bilhete de identidade n.º 10585285, com domicílio na
Rua de Norton de Matos, 7, 1.º, direito, São Carlos, 2725 Mem
Martins, por se encontrar acusada da prática de um crime de tráfico
de quantidades diminutas e de menor gravidade, previsto e punido
pelos artigos 21.º, n.º 1, e 25.º, alínea a), e tabela I-A, do DecretoLei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, praticado em 30 de Outubro de 1999,
por despacho de 3 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 apresentação.
4 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim Silva. —
A Oficial de Justiça, Maria Fátima Sousa.
Aviso de contumácia n.º 2571/2005 — AP. — O Dr. Joaquim
Silva, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca
de Sintra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular),
n.º 786/92.4TBSNT, pendente neste Tribunal, contra o arguido José
Manuel Dinis da Silva Ribeiro, filho de José da Silva Ribeiro e de
Maria Gonçalves Dinis, de nacionalidade portuguesa, nascido em 30
de Janeiro de 1948, titular do bilhete de identidade n.º 635106, com
domicílio na Travessa do Moinho Velho, 10, rés-do-chão, direito,
Malveira, 2665-000 Malveira, 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 Maio de 1991, 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
apresentação.
5 de Janeiro de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim Silva. —
A Oficial de Justiça, Maria Fátima Ferreira da Cruz Gaspar
Faustino.
Aviso de contumácia n.º 2572/2005 — AP. — O Dr. Joaquim
Silva, juiz de direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca
de Sintra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular),
n.º 1196/98.5GFSNT, pendente neste Tribunal, contra o arguido
Paulo Jorge Amaral Fernandes, filho de Abílio Gonçalves Fernandes
e de Maria Aurora Amaral Roque Fernandes, natural de Figueira de
Castelo Rodrigo, Escalhão, Figueira de Castelo Rodrigo, nascido em
19 de Agosto de 1971, titular do bilhete de identidade n.º 9840789,

