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quaisquer documentos, certidões ou registos junto de autoridades
públicas.
6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Florbela Santos Oleiro.
Aviso de contumácia n.º 1675/2006 — AP. — O Dr. António Pedro Ferreira Hora, juiz de direito da 2.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 10573/04.3TDLSB, pendente
neste Tribunal contra a arguida Maria Margarida Pereira Amorim
Santos, filha de Carlos Rocha de Amorim e de Maria Arminda
Pereira de Matos, natural de Loures, Odivelas, Odivelas, de nacionalidade portuguesa, nascida em 15 de Fevereiro de 1958, casada
(regime: desconhecido), titular do bilhete de identidade n.º 5340740,
com domicílio na Rua Direita de Massamá, 100, 3.º, esquerdo,
2745 Massamá, 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 24 de Abril de 2004, foi o mesmo declarado contumaz, em 2 de Dezembro de 2005, nos termos do artigo 335.º do
Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação da arguida em juízo ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do
processo até à apresentação ou detenção da arguida, 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 pela arguida, após esta declaração
e a proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas.
6 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Pedro
Ferreira Hora. — A Oficial de Justiça, Maria Amélia Amaral.
Aviso de contumácia n.º 1676/2006 — AP. — O Dr. António Pedro Ferreira Hora, juiz de direito da 2.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular), n.º 1106/04.2PHLSB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Emanuel Mendes da Silva, filho
de Sérgio Gomes da Silva e de Lucília Mendes, natural de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 13 de Novembro de 1969, solteiro, com domicílio na Rua Bastos Nunes, 16, cave
direita, Pendão, 2745 Queluz, por se encontrar acusado da prática
de um crime de tráfico de quantidades diminutas e de menor gravidade, previsto e punido pelo artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 15/93,
de 22 de Janeiro, praticado em 26 de Outubro de 2004, foi o mesmo declarado contumaz, em 30 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 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.

Aviso de contumácia n.º 1678/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 13671/98.7TDLSB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Egbert Manfred Scholz, com domicílio na Rua do Montepio Geral, 8, 6.º-B, Lisboa, 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 31 de Julho de 1998,
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 descriminalização, Lei n.º 48/2005, 29 de Agosto.
6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Florbela Santos Oleiro.
Aviso de contumácia n.º 1679/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 9158/98.6TDLSB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Luís Filipe Mendes Oliveira, filho de Luís de Jesus de Oliveira e de Maria dos Anjos de Sousa
Mendes de Oliveira, de nacionalidade portuguesa, nascido em
14 de Outubro de 1977, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 12276566, com domicílio na Rua Comendador Joaquim Sales,
97, Quinta do Sobrado, 2440-053 Batalha, por se encontrar acusado da prática de um crime, 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 descriminalização, Lei n.º 48/2005, 29 de Agosto.
6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Florbela Santos Oleiro.
Aviso de contumácia n.º 1680/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 13542/99.0TDLSB, pendente
neste Tribunal contra a arguida Ana Cristina Neves dos Santos,
filha de Augusto Maria dos Santos e de Zulmira Neves da Silva
Santos, de nacionalidade portuguesa, nascida em 25 de Julho
de 1960, titular do bilhete de identidade n.º 6081112, com domicílio na Rua da Cruz, 31, 3.º direito, Alcântara, 1300 Lisboa, 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 28 de
Maio de 1999, 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 descriminalização, Lei
n.º 48/2005, 29 de Agosto.
6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Florbela Santos Oleiro.

Aviso de contumácia n.º 1677/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 15396/97.1TDLSB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Luís Miguel da Silva Ligeiro, filho de José Sequeira Ligeiro e de Isabel Maria Campos Silva, de
nacionalidade portuguesa, nascido em 9 de Junho de 1978, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11836029, com domicílio na
Bairro da Esperança, n.º 17, Santo Estêvão, Benavente, por se encontrar acusado da prática de um crime, 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
descriminalização, Lei n.º 48/2005, 29 de Agosto.

Aviso de contumácia n.º 1681/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Conceição Oliveira, juíza de direito da 3.ª Secção do 4.º Juízo
Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 6370/01.6TDLSB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Pedro Manuel Lopes Monteiro,
filho de Eduardo Monteiro e de Carminda d’Ascensão Lopes, nascido em 21 de Agosto de 1959, casado, titular do bilhete de identidade n.º 4314446, com domicílio na Estrada da Beira, 483, 4.º,
esquerdo, Santo António dos Olivais, 3000 Coimbra, 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 3 de Novembro
de 2000, 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 descriminalização, Lei n.º 48/
2005, 29 de Agosto.

6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Florbela Santos Oleiro.

6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Florbela Santos Oleiro.

6 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Pedro
Ferreira Hora. — A Oficial de Justiça, Maria Leonor Moura.

