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bunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 156/03.0SIPRT-A, pendente neste tribunal contra o arguido Manuel Raimundo Miguel Cardoso, filho de Joaquim
Navarro Cardoso e de Olga Rodrigues Maia Miguel, natural de
Paranhos, Porto, nascido em 12 de Setembro de 1981, com domicílio no Bairro do Cerco do Porto, bloco 16, casa 11, 4300 Porto,
por se encontrar acusado da prática de um crime de condução sem
habilitação legal, previsto e punido pelo artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 2/98, de 3 de Janeiro, praticado em 15 de Setembro de 2003;
dois crimes de injúria, previstos e punidos pelo artigo 181.º do
Código Penal, praticado em 15 de Setembro de 2003; um crime de
dano qualificado, previsto e punido pelo artigo 213.º, n.º 1, alínea c), do Código Penal, praticado em 15 de Setembro de 2003;
dois crimes de contra-ordenação (rodoviária), previsto e punido
pelos artigos 82.º e 90.º do Código da Estrada, praticados em Setembro de 2003, por despacho de 28 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 em juízo.
5 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
Paupério. — A Oficial de Justiça, Isabel Gaspar.
Aviso de contumácia n.º 1924/2006 — AP. — O Dr. Castela Rio, juiz de direito da 1.ª Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 1006/96.8JAPRT, pendente neste tribunal contra o
arguido João Pedro Campos Sousa Gonçalves, filho de Fernando
Sousa Gonçalves e de Maria Teresa Meireles C. S. Gonçalves,
nascido em 9 de Setembro de 1970, solteiro, titular do bilhete de
identidade n.º 9288709, com domicílio na Praça do Condestável, 54,
1.º, Maximinos, 4710-402 Braga, por se encontrar acusado da prática de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º,
n.os 1 e 2, alínea b), do Código Penal, praticado em 10 de Janeiro
de 1996, por despacho de 12 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.
12 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Castela Rio. —
A Oficial de Justiça, Maria Madalena Teixeira Pires.
Aviso de contumácia n.º 1925/2006 — AP. — A Dr.ª Maria Manuela Paupério, juíza de direito da 1.ª Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum
colectivo (crimes militares) n.º 191/04.1TCPRT, pendente neste tribunal contra o arguido Manuel Horácio Meireles, filho de Luciano
Augusto Meireles e de Isaura Madalena Russo, natural de Adeganha, Torre de Moncorvo, nascido em 27 de Fevereiro de 1967, titular do bilhete de identidade n.º 10959343, com domicílio na Estrada Municipal, 611, Estevais da Vilariça, Adeganha, 5160 Torre
de Moncorvo, por se encontrar acusado da prática de um crime de
deserção, previsto e punido pelos artigo 142.º, n.º 1, alínea a),
2.ª parte, do Código de Justiça Militar, praticado em 20 de Fevereiro de 1990, por despacho de 7 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 ter prestado termo de identidade e residência.
13 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
Paupério. — A Oficial de Justiça, Isabel Gaspar.

2.A VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DO PORTO
Aviso de contumácia n.º 1926/2006 — AP. — O Dr. Pedro Madureira, juiz de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal
da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 1366/97.3SMPRT (ex. processo n.º 202/00), pendente neste tribunal contra o arguido Domingos Fernandes Gonçalves, filho de Alberto Gonçalves e de Emília Fernandes nascido
em 22 de Agosto de 1963, solteiro, com a identificação fiscal
n.º 150603355, titular do bilhete de identidade n.º 7627782, com
domicílio na Travessa das Antas, 301, 4300 Porto, por se encontrar acusado da prática de um crime, por despacho de 25 de Novembro de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi dada por
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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.
28 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, Pedro Madureira. — A Oficial de Justiça, Maria Conceição Allen.
Aviso de contumácia n.º 1927/2006 — AP. — A Dr.ª Manuela Trocado, juíza de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal
da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 980/97.1POPRT, pendente neste tribunal contra
o arguido António Rui Carvalho dos Santos Xavier, filho de Nélson Xavier e de Maria Ângela Carvalho dos Santos Xavier, natural de Vitória, Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em
13 de Março de 1964, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 6593181, com domicílio no Bairro do Fundo do Fomento, 24,
5200 Mogadouro, por se encontrar acusado da prática de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em 16 de Dezembro de 1997, por despacho de
30 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.
30 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Manuela Trocado. — A Oficial de Justiça, Sandra Costa.
Aviso de contumácia n.º 1928/2006 — AP. — O Dr. Pedro Madureira, juiz de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal
da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 1132/00.0PJPRT, pendente neste tribunal contra o arguido Carlos Manuel Freitas Alves, filho de Amílcar Mourão Alves e de Maria Manuela Dias de Freitas Mourão, natural
de São Dinis, Vila Real, de nacionalidade portuguesa, nascido em
20 de Novembro de 1978, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 12713547, com domicílio na Rua de Cabanelas, 41, esquerdo, Covelo, 4515-019 Gondomar, por se encontrar acusado da
prática de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º
do Código Penal, praticado em 19 de Julho de 2000 e um crime
de detenção ou tráfico de armas proibidas, previsto e punido pelo
artigo 275.º, n.º 3, do Código Penal, praticado em 19 de Julho
de 2000, 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 apresentação.
2 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Pedro Madureira. — A Oficial de Justiça, Maria Conceição Allen.
Aviso de contumácia n.º 1929/2006 — AP. — O Dr. Pedro Madureira, juiz de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal
da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 263/99.2PRPRT, pendente neste tribunal contra
o arguido Paulo Ribeiro Astorga Viana, filho de Herculano Astorga Viana e de Maria Emília Ribeiro Leite, natural de Massarelos
Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em 3 de Janeiro de
1961, titular do bilhete de identidade n.º 6583472, com domicílio na Associação Reto à Esperança, Rua Padre Francisco Alvarez,
1.º-C, Apartado 4427, 1500 Lisboa, por se encontrar acusado da
prática de um crime de furto qualificado, previsto e punido pelo
artigo 204.º do Código Penal, praticado em 10 de Março de 1999,
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 apresentação.
7 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Pedro Madureira. — A Oficial de Justiça, Maria Conceição Allen.
Aviso de contumácia n.º 1930/2006 — AP. — A Dr.ª Manuela Trocado, juíza de direito da 2.ª Vara Criminal do Tribunal
da Comarca do Porto, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo) n.º 2826/96.9JAPRT-A, pendente neste tribunal
contra o arguido Mário Rui Araújo Tavares, filho de Januário
Tavares da Silva e de Carolina Rosa Fernandes de Araújo, de nacionalidade portuguesa, nascido em 19 de Janeiro de 1980, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11646408, com domicílio na Avenida D. João I, 722, 1.º, direito, Rio Tinto, 4435 Rio
Tinto, por se encontrar acusado da prática de um crime de roubo,

