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desconhecida ou não existente, titular do bilhete de identidade
n.º 10206592, com domicílio na Travessa Romana, Edifício Palmeiras, 26, bloco 1, 2.º-J, Lourosa, 4535 Santa Maria da Feira, por se
encontrar acusado da prática de um crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º, n.º 1, alínea b), do Código Penal,
praticado em 25 de Outubro de 2004, 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
apresentação.
14 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Paula
Figueiredo. — A Oficial de Justiça, Elisa Maria Raposo Vara.

3.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso de contumácia n.º 2038/2006 — AP. — A Dr.ª Amélia Carolina Teixeira, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 2093/00.1TBVNG, pendente
neste Tribunal contra o arguido António José Pereira Faustino, filho de António Santos Faustino e de Maria Lucília Gomes Pereira
Faustino, natural de Lousa, Torre de Moncorvo, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 6 de Maio de 1966, titular do bilhete de
identidade n.º 7203004, com domicílio na Travessa António Ferreira
Pinto, 80, Gueifães, 4470-016 Maia, por se encontrar acusado da
prática de um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto
e punido pelo artigo 11.º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 454/91, de
28 de Dezembro, e 217.º, n.º 1, do Código Penal, praticado em
30 de Setembro de 1996, 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
em juízo.
29 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Amélia Carolina
Teixeira. — A Oficial de Justiça, Maria Felismina C. Oliveira.
Aviso de contumácia n.º 2039/2006 — AP. — A Dr.ª Amélia Carolina Teixeira, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no Processo comum (tribunal singular) n.º 410/02.9PVLSB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Manuel Oliveira Gomes d’Ara, filho de Armando de Oliveira Gomes d’Ara e de Gracinda da Assunção, natural de Matosinhos, Matosinhos, de nacionalidade portuguesa, nascido em 22 de Março de 1935, divorciado, titular do
bilhete de identidade n.º 5695482, com domicílio na Rua Padre
António Vieira, 101, 3.º-F 4, Miramar, 4405 Vila Nova Gaia, 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 11 de
Outubro de 2001, por despacho de 21 de Outubro 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 extinção de procedimento criminal.
6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Amélia Carolina
Teixeira. — A Oficial de Justiça, Maria Augusta.
Aviso de contumácia n.º 2040/2006 — AP. — A Dr.ª Amélia Carolina Teixeira, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo
comum (tribunal singular) n.º 1962/96.6TBVNG, pendente neste
Tribunal contra o arguido Adalberto José Azevedo Santos, filho de
Pedro António dos Santos e de Ana da Conceição Azevedo, natural
de Massarelos, Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em 21
de Julho de 1959, titular do bilhete de identidade n.º 840874, com
domicílio na Rua Presa da Saudade, 285, Oliveira do Douro, por
se encontrar acusado da prática de um crime emissão de cheque
sem provisão, previsto e punido pelos artigos 11.º, n.º. 1, alínea a),
do Decreto-Lei n.º 454791, de 28 de Dezembro e 313.º, n.º 1, do
Código Penal, praticado em 3 de Agosto de 1995, por despacho de
25 de Outubro 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 despenalização.
6 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Amélia Carolina
Teixeira. — A Oficial de Justiça, Maria Augusta.

4.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso de contumácia n.º 2041/2006 — AP. — O juiz de
direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova
de Gaia, faz saber que no processo comum (tribunal singular),
n.º 882/00.6TAVNG, pendente neste Tribunal contra o arguido João
de Sousa Carvalho, filho de José Horácio Pereira de Carvalho e de
Maria Adelaide de Sousa, de nacionalidade portuguesa, nascido em
28 de Setembro de 1954, divorciado, titular da identificação fiscal
n.º 141384638, titular do bilhete de identidade n.º 3326356, com
domicílio na Rua Cantor Zeca Afonso, 686, 2.º-A, 4200-534 Porto, 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 Maio de 2000, foi o mesmo declarado contumaz,
em 7 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.
9 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, (Sem assinatura.) — A Oficial de Justiça, Maria das Dores C. G. Araújo.
Aviso de contumácia n.º 2042/2006 — AP. — A Dr.ª Ana
Paula Figueiredo, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo
comum (tribunal singular), n.º 2192/04.0TSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Lígia Maria Soares Morais Fernandes, filho de Fernando Norberto Pereira Morais e de Margarida Armanda
Cortez Soares Morais, natural de Portugal, Porto, Massarelos, Porto, de nacionalidade portuguesa, nascido em 15 de Março de 1980,
titular do bilhete de identidade n.º 12165522, com domicílio no
Bairro Nuno Pinheiro Torres, bloco 6, Ent. 483, Casa 21, 4000
Porto, 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 4 de Setembro de 2003, foi o mesmo declarado contumaz, em
7 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, Ana Paula
Figueiredo. — A Oficial de Justiça, Augusta Caetano.

2.A VARA COM COMPETÊNCIA MISTA DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso de contumácia n.º 2043/2006 — AP. — A Dr.ª Rosário Martins, juíza de direito da 2.a Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que
no processo comum (tribunal colectivo), n.º 396/02.0GFVNG, pendente neste Tribunal contra o arguido Gabriel Bernardo Santos,
filho de Fernando Bernardo dos Santos e de Rosa Damião Manuel,
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de nacionalidade Angola, nascido em 27 de Junho de 1967, passaporte n.º AO0201466, com domicílio na Travessa das Matas, 77,
rés-do-chão, Casa 5, Coimbrões, 4400 Vila Nova de Gaia, por se
encontrar acusado da prática de um crime de abuso sexual de crianças, previsto e punido pelo artigo 172.º, n.º 2, do Código Penal,
praticado em Setembro de 2001 e um crime de abuso sexual de
crianças, previsto e punido pelo artigo 172.º, n.º 2, do Código Penal, praticado em 1 de Junho de 2002, foi o mesmo declarado
contumaz, em 20 de Outubro 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 e a proibição de obter quaisquer
documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas.
5 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Rosário Martins. —
O Oficial de Justiça, Pedro Paupério.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL
Aviso de contumácia n.º 2044/2006 — AP. — O Dr. Rui
de Carvalho, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Vila Real, faz saber que no processo comum (tribunal singular) n.º 334/99.5TBVRL, pendente neste Tribunal contra o arguido José Luís Duarte Fernandes, com domicílio na Rua do Fial, 341,
2.º, esquerdo, Trás, Mafamude, Vila Nova de Gaia, 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, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, 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, por
ter prestado termo de identidade e residência.
13 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Rui de Carvalho. —
A Oficial de Justiça, Maria Odete Ferreira.

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL
Aviso de contumácia n.º 2045/2006 — AP. — A Dr.ª Susana Brás, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de
Vila Real, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo)
n.º 339/99.6TBVRL, pendente neste Tribunal contra o arguido
Pedro Manuel Cherpe da Costa, filho de Manuel Rebelo da Costa
e de Filomena da Silva Cherpe Costa, natural de Vila Real, São
Dinis, Vila Real, nascido em 3 de Março de 1976, solteiro, titular
do bilhete de identidade n.º 11269070, com domicílio na Rua do
Pinheiro, 686, 4445 Ermesinde, por se encontrar acusado da prática de um crime de tráfico para consumo (estupefacientes), previsto e punido pelo artigo 26.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, de
22 de Janeiro, praticado em 15 de Maio de 1995, 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.
24 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Susana Brás. —
A Oficial de Justiça, Maria da Conceição Martins.
Aviso de contumácia n.º 2046/2006 — AP. — A Dr.ª Susana Brás, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de
Vila Real, faz saber que no processo comum (tribunal singular)
n.º 15/02.4TBVRL, pendente neste Tribunal contra o arguido Carlos
Manuel Nunes Pereira, filho de Manuel José Teixeira Pereira e de
Esperança Botelho Nunes Pereira, de nacionalidade portuguesa,
solteiro, com domicílio na Rua do Outeiro, Casaldelo, 294, 3700
São João da Madeira, por se encontrar acusado da prática de um
crime de furto qualificado, previsto e punido pelo artigo 203.º e
204.º, n.º 2, alínea e), com referência ao artigo 202.º, alínea d), todos do Código Penal, 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 prestação de termo de identidade e residência.
9 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Susana Brás. —
O Oficial de Justiça, Rui Manuel G. Fernandes.

TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Aviso de contumácia n.º 2047/2006 — AP. — A Dr.ª Sónia Vaz, juíza de direito da Secção Única do Tribunal da Comarca
de Vila Real de Santo António, faz saber que no processo comum
(tribunal singular) n.º 24/99.9TBVRS, pendente neste Tribunal
contra o arguido António Luís da Conceição Carvalho, filho de
Francisco António Carvalho e de Maria Alice da Conceição, natural da Alfândega da Fé, Alfândega da Fé, Alfândega da Fé, de
nacionalidade portuguesa, nascido em 29 de Dezembro de 1962,
solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 9064619 com domicílio na Rua da Padaria, lote 136, 2925 Brejos de Azeitão, por se
encontrar acusado da prática de um crime de burla simples, previsto e punido pelo artigo 217.º, n.º 1, do Código Penal, praticado
em 2 de Dezembro de 1995, 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 localização e prestação de termo de identidade e residência.
2 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Sónia Vaz. —
A Oficial de Justiça, Maria de Jesus Rodrigues Constâncio.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE
Aviso de contumácia n.º 2048/2006 — AP. — A Dr.ª Raquel Cotinho, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Vila Verde, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo) n.º 191/01.3GBWD, pendente neste Tribunal contra a arguida Liberalina Monteiro, filha de Américo Monteiro e de Maria
Amélia Monteiro, nascida em 20 de Junho de 1951, casada (regime: outra convenção), portadora do titular do bilhete de identidade n.º 8136909, com último domicilio conhecido em Passos, Geme,
4730 Vila Verde, a qual foi por acórdão de 15 de Julho de 2002,
transitado em julgado em 11 de Novembro de 2002, condenada na
pena de prisão de três anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelo artigo 25.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com a rectificação que lhe foi feita
pela declaração n.º 20/93, de 20 de Fevereiro, foi a mesma, por
despacho de 9 de Dezembro de 2005, declarada contumaz, nos
termos dos artigos 335.º, 337.º e 476.º, todos 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.
9 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Raquel Cotinho. —
A Oficial de Justiça, Ermelinda Araújo B. Barreiro.

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU
Aviso de contumácia n.º 2049/2006 — AP. — O Dr. António Cunha, juiz de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Viseu, faz saber que
no processo comum (tribunal singular), n.º 109/00.0TAVIS, pendente neste Tribunal contra o arguido Paulo Jorge Nunes dos Santos, filho de João Miguel Botelho dos Santos e de Maria do Carmo
Gata Nunes dos Santos, natural de Lisboa, São Domingos de Benfica, Lisboa, de nacionalidade portuguesa, nascido em 3 de Janeiro
de 1978, titular do bilhete de identidade n.º 11321212, com domicílio na Rua das Lajes, sem número, Vale de Nogueiras, 5000 Vila
Real, 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
14 de Fevereiro de 2000, foi o mesmo declarado contumaz, em
25 de Novembro de 2005, nos termos do artigo 335.º do Código
de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com

