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brados pelo arguido, após esta declaração e 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.°, n.° 3, do referido
diploma legal.
29 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Fátima
Cerveira Cunha Lopes Furtado. — A Oficial de Justiça, Maria
Celeste Moscoso.
Aviso de contumácia n.º 1479/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Fátima Cerveira Cunha Lopes Furtado, juíza de direito do
2.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Braga, faz saber que
no processo comum (tribunal singular) n.º 3182/05.1TBBRG, pendente neste Tribunal contra a arguida Mónica Daniela Pinheiro
Ferreira, filha de Joaquim António Pinheiro Ferreira e de Maria
Lúcia Pinheiro da Costa, natural de São João do Souto, Braga, de
nacionalidade portuguesa, nascida em 4 de Junho de 1976, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11322585, com domicílio na
Rua Nova Santa Cruz, 694, 1.º-C, 4700 Braga, por se encontrar
acusado da prática de um crime de furto qualificado, previsto e
punido pelo artigo 204.º do Código Penal, praticado em 12 de Fevereiro de 2004, por despacho de 29 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 prestação do termo de identidade e residência.
30 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Fátima
Cerveira Cunha Lopes Furtado. — O Oficial de Justiça, Emanuel
Teixeira.
Aviso de contumácia n.º 1480/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Fátima Cerveira Cunha Lopes Furtado, juíza de direito do
2.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Braga, faz saber que
no processo comum (tribunal singular) n.º 11491/02.5TABRG-A,
pendente neste Tribunal contra o arguido Carlos Manuel Fernandes
da Conceição, filho de José Maria Domingues Conceição e de
Alzira Fernandes P. da Conceição, natural de Mártires, Lisboa, de
nacionalidade portuguesa, nascido em 6 de Outubro de 1976, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11036821, com domicílio
na Estabelecimento Prisional de Sintra, 2710 Sintra, por se encontrar acusado da prática de um crime de ofensa à integridade física
simples, previsto e punido pelo artigo 143.º do Código Penal, praticado em 31 de Agosto de 2002, por despacho de 5 de Dezembro
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 tomada do
termo de identidade e residência.
7 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Fátima
Cerveira Cunha Lopes Furtado. — O Oficial de Justiça, Emanuel
Teixeira.
Aviso de contumácia n.º 1481/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Fátima Cerveira Cunha Lopes Furtado, juíza de direito do
2.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Braga, faz saber que
no processo comum (tribunal singular), n.º 939/04.4PCBRG, pendente neste Tribunal contra o arguido Augusto Jacinto da Silva
Bento, filho de Manuel Joaquim Moreira Bento e de Maria de
Lourdes Vieira da Silva Bento, natural de França, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 11 de Setembro de 1974, solteiro, titular
do bilhete de identidade n.º 12277652, com domicílio na Vilar de
Andorinho, Rua do Pombal, 84, 2.º, esquerdo, B, 4400 Vila Nova
de Gaia, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto
simples, previsto e punido pelo artigo 203.º do Código Penal, praticado em 29 de Julho de 2004, 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 à 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
e 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.°,
n.° 3, do referido diploma legal.
12 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Fátima
Cerveira Cunha Lopes Furtado. — A Oficial de Justiça, Maria
Celeste Moscoso.

3.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE BRAGA
Aviso de contumácia n.º 1482/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Deolinda G. G. Dionísio, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal
do Tribunal da Comarca de Braga, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 405/01.OPBBRG, pendente neste Tribunal contra o arguido António Alexandre Meireles Andrade, filho de Ângelo de Andrade Moreira Alves e de Maria de Lurdes
Maia de Meireles, natural de Paços de Ferreira, nascido em 2 de
Maio de 1976, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 10882465,
com domicílio na Avenida da República, 270, Ap. 19, Santa Marinha, 4430 Vila Nova de Gaia, por se encontrar acusado da prática
de um crime de emissão de cheque sem provisão, artigo 11.º, n.º 1,
alínea a), do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, com a
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 316/97 de 19 de Novembro, praticado em 17 de Fevereiro de 2001, por despacho de 25 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.
29 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Deolinda
G. G. Dionísio. — A Oficial de Justiça, Carolina R. P. C. Macedo.
Aviso de contumácia n.º 1483/2006 — AP. — A Dr.ª Gabriela Barbosa Colaço, juíza de direito no 3.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Braga, faz saber que no processo comum
(tribunal singular) n.º 8796/05.7TBBRG, pendente neste Tribunal
contra o arguido Inácio da Conceição Silveira, filho de José Braga
da Conceição Silveira e de Maria da Conceição, natural de Vila
Nova de Gaia, Mafamude, Vila Nova de Gaia, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 14 de Junho de 1979, solteiro, titular do
bilhete de identidade n.º 11583186, com domicílio na Rua José
Dinis Santos, ent. 90, 1.º andar, Casa P, Oliveira do Douro, 4400
Vila Nova de Gaia, por se encontrar acusado da prática de um
crime de ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo
artigo 143.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em 26 de Julho
de 2003, por despacho de 6 de Dezembro 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 detenção.
9 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Gabriela Barbosa Colaço. — O Oficial de Justiça, Fernando Manuel Gomes
Ferreira Dias.
Aviso de contumácia n.º 1484/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Deolinda Gaudêncio G. Dionísio, juíza de direito do 3.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Braga, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 1068/93.OTBBRG, antigo
n.º 368/94, pendente neste Tribunal contra o arguido Manuel Eduardo Duarte Vieira Góis, filho de Raul Ângelo Vieira Pinto Góis e
de Maria da Conceição Sousa Duarte, natural de Portugal, Porto,
Massarelos, Porto, nascido em 26 de Janeiro de 1958, casado, titular do bilhete de identidade n.º 3852060, com domicílio na
Praceta Padre Sena de Freitas, 20, 6.º direito, Maximinos, 4700
Braga, 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, com referência ao artigos 313.º e 314.º, alínea c) do Código Penal, praticado
em 12 de Abril de 1993, por despacho de 15 de Março 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 detenção.
13 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Deolinda
Gaudêncio G. Dionísio. — O Oficial de Justiça, Fernando Manuel
Gomes Ferreira Dias.

