APÊNDICE N.º 15 — II SÉRIE — N.º 32 — 14 de Fevereiro de 2006
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.
13 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Luís Miguel
Gonçalves Pinto. — A Oficial de Justiça, Rute Pereira.
Aviso de contumácia n.º 1422/2006 — AP. — O Dr. Luís
Miguel Gonçalves Pinto, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Albufeira, faz saber que no processo abreviado
n.º 693/04.0TAABF, pendente neste Tribunal contra o arguido
Kakhaber Kvitsiani, filho de Nestor Kvitsiani e de Mzisadar Nebierdze, natural da Geórgia, de nacionalidade georgiana, nascido
em 19 de Fevereiro de 1969, solteiro, titular do passaporte
n.º 0662397, com domicílio na Vivenda Alves, Caixa Postal 217-A,
Canais, 8200 Ferreiras, por se encontrar acusado da prática de um
crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º do
Código Penal, praticado em 9 de Setembro de 2004, foi o mesmo
declarado contumaz, em 13 de Dezembro 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 apresentação ou detenção do arguido, 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.
14 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Luís Miguel
Gonçalves Pinto. — A Oficial de Justiça, Rute Pereira.
Aviso de contumácia n.º 1423/2006 — AP. — O Dr. Luís
Miguel Gonçalves Pinto, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Albufeira, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 36/01.4FBOLH, pendente neste Tribunal contra o arguido Monoleeto Christion James Sanger, filho de Mike
Stuart Sanger e de Barbara Helps, natural do Reino Unido, de nacionalidade britânica, nascido em 1 de Agosto de 1976, solteiro, titular do passaporte n.º 023884353, com domicílio no Vale
da Azinehira, Olhos d’Água, por se encontrar acusado da prática
de um crime de falsificação de notação técnica, praticado em 19 de
Novembro de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, em 13 de
Dezembro 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
apresentação ou detenção do arguido, 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.
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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.
14 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Luís Miguel
Gonçalves Pinto. — A Oficial de Justiça, Rute Pereira.

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA
Aviso de contumácia n.º 1425/2006 — AP. — A Dr.ª Patrícia Malveiro, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Albufeira, faz saber que no processo comum (tribunal
singular) n.º 620/04.4TBABF, pendente neste Tribunal contra o
arguido João Daniel da Silva Carias, filho de José Carias e de Alice
Maria, natural de Sesimbra, Castelo, de nacionalidade portuguesa,
nascido em 15 de Junho de 1959, solteiro, titular do bilhete de
identidade n.º 11717348, com domicílio no sítio dos Braciais, casa
junto aos aviários, Bela Salema, 8000 Faro, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto qualificado, previsto e punido
pelo artigo 204.º, n.º 1, alínea f), do Código Penal, praticado em
4 de Outubro de 2000, por despacho de 14 de Novembro 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.
2 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Patrícia Malveiro. — A Oficial de Justiça, Maria Helena Leitão Marcos.
Aviso de contumácia n.º 1426/2006 — AP. — A Dr.ª Patrícia Malveiro, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Albufeira, faz saber que no processo comum (tribunal
singular) n.º 416/03.0TAABF, pendente neste Tribunal contra o
arguido Yuriy Bezushka, filho de Vioreli Bezushka e de Lidie
Bezushka, de nacionalidade ucraniana, nascido em 15 de Março
de 1969, casado, titular da licença de condução n.º 082082, com domicílio em Vale Pegas, Caixa Postal 144-P, Paderne, 8200-505
Paderne, Albufeira, por se encontrar acusado da prática de um crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º-A, alínea b), foi o mesmo declarado contumaz, em 12 de Dezembro
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 apresentação ou detenção do arguido, 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.
13 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Patrícia Malveiro. — O Oficial de Justiça, Ramiro José Nunes Fernandes.

14 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Luís Miguel
Gonçalves Pinto. — A Oficial de Justiça, Rute Pereira.

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Aviso de contumácia n.º 1424/2006 — AP. — O Dr. Luís
Miguel Gonçalves Pinto, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Albufeira, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 36/01.4FBOLH, pendente neste Tribunal contra o arguido Simon Barry Clarke, filho de Barry Clarke, e de
Evelyn Clarke, natural do Reino Unido, de nacionalidade britânica, nascido em 13 de Setembro de 1973, solteiro, com domicílio
no Madeira Regency Club, 9000 Funchal, por se encontrar acusado da prática de um crime de falsificação de notação técnica, praticado em 19 de Novembro de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, em 13 de Dezembro 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 apresentação ou detenção do arguido, sem prejuízo da
realização de actos urgentes nos termos do artigo 320.º do Código

Aviso de contumácia n.º 1427/2006 — AP. — O Dr. Manuel António F. Cristina, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Albufeira, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 1125/04.9GTABF, pendente neste Tribunal contra o arguido Joel Martrin Dion, nascido em 4 de Dezembro
de 1966, casado, portador do passaporte n.º 33405370, emitido pela
Inglaterra, em 3 de Setembro de 1998, com o último domicílio
conhecido em Ocean Drive, Apartamento C, 8200 Albufeira, 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, e um crime de desobediência, previsto e punido
pelo artigo 348.º do Código Penal, praticado em 16 de Setembro
de 2004, foi o mesmo declarado contumaz, em 23 de Novembro
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 efei-

