
22 Terça-feira, 08 de fevereiro de 2022 ANÚNCIOS ÚTEIS

CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.

No dia em que Domingos Tavares e Fernanda Rita 
Marques Tavares completam o seu 55.º aniversário 
sobre o dia que uniram as suas vidas, sua família 
deseja-lhes que este dia se repita por muitos anos 
com saúde e que Deus os guie sempre. Parabéns!

55.º Aniversário de Casamento - 05/02/2022

Domingos Tavares
Fernanda Rita Marques Tavares

- Raposeira-Palmaz -

Este espaço
pode ser 

seu
Contate-nos: 
256 609 087

JUSTIFICAÇÃO
Maria Adelaide Esteves Gonçalves

Notária – São João da Madeira
Cartório: Rua D. Afonso Henriques, n.º 1929, 

3700-344 São João da Madeira
Certifi ca

Para fi ns de publicação, que nesta data e neste Cartório, 
lavrada a partir de folhas 104 do Livro de Notas nº 265, foi 
celebrada uma escritura de Justifi cação, em que Mário 
Marques de Bastos, NIF 183 925 831, e esposa Ana Rosa 
Cabral Bastos, NIF 183 925 807, casados sob o regime 
da comunhão geral de bens, com residência permanente e 
domicílio fi scal em Avenida Almirante Cocran, nº 72, aparta-
mento 191, Santos, Estado de São Paulo, Brasil, e, quando 
em Portugal à Avenida da Misericórdia, n.º 274, apartamento 
4, freguesia e concelho de São João da Madeira, através do 
seu procurador e na presença dos demais contitulares dos 
direitos às respetivas heranças, declararam o seguinte:
Que, por escritura aqui celebrada em  26/08/2021, lavrada a 
partir de folhas 106 do Livro 260 (retifi cada por escritura de 
26/01/2022 deste Cartório, partir de folhas 59 do Livro 265), 
foram efetuadas várias habilitações de herdeiros, e docu-
mentadas outras, pelas quais e em suma resulta o seguinte: 
a) Que no dia 05/11/1987, em Palmaz, Oliveira de Azeméis, 
onde teve a sua última residência habitual no lugar de Val-
madeiros, faleceu Manuel de Oliveira Bastos, NIF 746 
710 593, no estado de casado em primeiras núpcias e sob 
o regime da comunhão geral de bens, com Laura de Jesus 
Marques, tendo deixado como únicos herdeiros: seu côn-
juge, Laura de Jesus Marques, entretanto falecida no estado 
de sua viúva; sua fi lha, Maria Rosa de Bastos, casada com 
Mário da Cruz Fazenda sob o regime da comunhão geral de 
bens, entretanto falecida; sua fi lha, Ana de Jesus Bastos, 
casada com Guilherme de Oliveira sob o regime da comun-
hão geral de bens, entretanto falecida; seu fi lho, Adelino de 
Oliveira Bastos, casado com Maria Isabel de Sousa no re-
gime da comunhão geral de bens, entretanto falecido; seu 
fi lho, Mário Marques de Bastos, casado no regime da comun-
hão geral de bens com Ana Rosa Cabral, que também usa 
e é conhecida depois do casamento por Ana Rosa Cabral 
Bastos; seu fi lho, Salvador Oliveira Bastos, ao tempo casado 
com Conceição da Silva sob o regime da comunhão geral de 
bens, de quem se encontra viúvo e residente na Rua António 
Maria Pereira Vilar, nº 360, primeiro andar direito, 3720-270 
Oliveira de Azeméis, seus três netos, fi lhos da fi lha pré-falec-
ida Arminda de Jesus Bastos Nunes: a) Maria Arménia de 
Bastos Nunes, casada sob o regime da comunhão de ad-
quiridos com Armindo Marques de Bastos; b) Maria Isabel 
Bastos Nunes, ao tempo casada sob o regime da comun-
hão de adquiridos com Abílio de Oliveira Dias, de quem se 
encontra viúva; c) Carlos Alberto Nunes Bastos, ao tempo 
menor, hoje solteiro, maior. Que em 04/01/1990 faleceu a dita 
Laura de Jesus Marques, no estado de viúva de Manuel 
de Oliveira Bastos, tendo deixado como seus únicos herd-
eiros, seus cinco fi lhos e três netos, todos atrás identifi cados. 
Que os referidos Ana de Jesus Bastos e marido Guilherme 
de Oliveira, cederam onerosamente os quinhões hereditári-
os que ela tinha nas sobreditas heranças abertas por óbito 
dos pais dela, Manuel de Oliveira Bastos e Laura de Jesus 
Marques, atrás identifi cados, cessão essa feita verbalmente 
aos ora justifi cantes, Mário Marques de Bastos e esposa Ana 
Rosa Cabral Bastos, com preço pago em numerário e na 
moeda corrente à data (escudo), no ano de 1990 (em dia e 
mês que não conseguem precisar). Que os referidos Salva-
dor Oliveira Bastos e esposa Conceição da Silva, cederam 
onerosamente os quinhões hereditários que ele tinha nas 

sobreditas heranças abertas por óbito dos pais dele, Manuel 
de Oliveira Bastos e Laura de Jesus Marques, atrás identi-
fi cados, cessão essa feita verbalmente aos ora justifi cantes, 
Mário Marques de Bastos e esposa Ana Rosa Cabral Bastos, 
com preço pago em numerário e na moeda corrente à data 
(escudo), no ano de 1994 (em dia e mês que não conseg-
uem precisar). Aquele Salvador Oliveira Bastos, atualmente 
encontra-se viúvo daquela Conceição da Silva, continuando 
a residir na dita Rua António Maria Pereira Vilar, nº 360, 1º di-
reito, 3720-270 Oliveira de Azeméis. Que o referido casal Ana 
de Jesus Bastos e Guilherme de Oliveira deixou como únicos 
herdeiros os seus fi lhos: Mário de Bastos Oliveira, Manuel 
Bastos de Oliveira e Maria Helena de Bastos Oliveira, alguns 
já falecidos, desconhecendo os respetivos herdeiros e as 
suas residências. Que têm conhecimento de que a dita Con-
ceição da Silva faleceu em 09/06/2000, com última residência 
habitual na Rua António Pereira Vilar, Oliveira de Azeméis, 
no estado de casada em primeiras núpcias e sob o regime 
da comunhão geral de bens com Salvador Oliveira Bastos, 
tendo deixado como seus únicos herdeiros: 1) seu marido, 
Salvador Oliveira Bastos, já identifi cado, o qual se mantém 
no estado de seu viúvo; 2) sua fi lha, Maria de Lourdes Silva 
Bastos, casada com Joaquim de Figueiredo Martins sob o 
regime da comunhão geral, residente na Rua 16 de Maio, 
Edifício Europa, nº 127-C, 4º esquerdo, 3720-246 Oliveira de 
Azeméis; 3) seu fi lho, Luís Miguel Oliveira da Silva, ao tempo 
solteiro, maior, entretanto casado sob o regime da comunhão 
de adquiridos com Cristina Soares Martins, residente na Rua 
Frei Caetano Brandão, nº 366, 1º centro, 3720-265 Oliveira 
de Azeméis; 4) sua fi lha, Maria Isabel Oliveira Silva, solteira, 
maior, residente na Rua António Maria Pereira Vilar, nº 360, 
1º direito, 3720-270 Oliveira de Azeméis. Que os justifi can-
tes, Mário Marques de Bastos e esposa, estão na posse dos 
dois referidos quinhões hereditários adquiridos verbalmente 
em nome próprio, há mais de vinte anos, os quais adquiriram 
por cessão onerosa meramente verbal, logo não titulada, fei-
tas aos referidos Ana de Jesus Bastos e marido Guilherme 
de Oliveira, no ano de 1990, e, aos citados Salvador Oliveira 
Bastos e esposa Conceição da Silva, no ano de 1994. Que, 
desta forma, são assim aqueles justifi cantes, na verdade, os 
titulares dos dois ditos quinhões, estando desde as referidas 
datas de aquisição no uso, fruição e posse dos dois respe-
tivos direitos hereditários sobre a totalidade dos bens que 
compõem as referidas heranças abertas por óbito de Manuel 
de Oliveira Bastos e Laura de Jesus Marques, conservando-
os, transformando-os, gozando todas as suas utilidades e 
pagando os respetivos impostos, tudo com exclusão de out-
ras pessoas e como quem usa, frui e possui direito próprio, 
sem violência ou força de qualquer espécie, sem interrupção, 
sem oposição de ninguém, em especial sem oposição de 
qualquer outro co-herdeiro e de modo a que tais atos pudes-
sem ser vistos e conhecidos por quaisquer interessados e 
co-herdeiros, assim ostentando uma posse de mais de vinte 
anos, posse exclusiva, em nome próprio, pacífi ca e pública 
daqueles dois direitos hereditários adquiridos verbalmente. 
Que a partir daquelas datas, das cessões onerosas e verbais 
dos referidos quinhões hereditários, os justifi cantes exercem 
em nome próprio e em conjunto com os demais contitulares 
do acervo hereditário por óbito de Manuel de Oliveira Bastos 
e Laura de Jesus Marques, uma posse pacífi ca, contínua e 
pública, sem interrupção e ostensivamente com conhecimen-
to de toda a gente, suportando os diversos encargos, limpan-
do e utilizando bens imóveis, fazendo as respetivas benfeito-
rias e garantindo o pagamento das respetivas contribuições 
e impostos, designadamente a contribuição autárquica e o 
imposto municipal sobre imóveis. Que, em consequência, os 
justifi cantes adquiriram a titularidade dos referidos dois quin-

hões hereditários por usucapião, que ora invocam, estando 
impossibilitados de comprovar pelos meios extrajudiciais nor-
mais ao seu alcance a aquisição dos ditos direitos hereditári-
os adquiridos verbalmente, atento o título da sua aquisição, 
optando por recorrer à escritura de justifi cação notarial, como 
forma de suprir a falta de título para o registo dos menciona-
dos direitos (para efeitos de constituição de novo trato suces-
sivo), tal como lhes é permitido nos termos das disposições 
combinadas dos artigos 80 n.º 2 alínea a) e 91.º do Código 
do Notariado.
Que as respetivas notifi cações pessoais e editais foram pro-
movidas pela notária.
Está conforme o original e na parte omitida, nada há em con-
trário que amplie, modifi que, restrinja ou condicione a parte 
transcrita.

São João da Madeira, três de Fevereiro de dois mil e vinte 
e dois.

A Notária
Conta registada sob o n.º 245/2022

C. A. n.º 4920 de 08/02/2022

Azeméis é Vida
AVISO

Projeto de atualização do “Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana do Centro da Cidade 

de Oliveira de Azeméis”
Joaquim Jorge Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis, torna público, que a Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade, na reunião pública de 27 de ja-
neiro de 2022, aprovar e submeter a discussão pública o Pro-
jeto de atualização do “Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana do Centro da Cidade de Oliveira de Azeméis”, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do art. 7º, art. 15º 
e n.º 4 do art. 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na 
sua redação atualizada, a qual será promovida nos termos do 
disposto no Artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º  
80/2015, de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil conta-
do a partir da data de publicação do presente Aviso no Diário 
da República e terá a duração de 22 dias úteis, nos termos do 
n.º 2 do Artigo 89.º do RJIGT.
O Projeto de atualização do “Programa Estratégico de Reabil-
itação Urbana do Centro da Cidade de Oliveira de Azeméis”, 
encontra-se disponível na página da Internet do Município de 
Oliveira de Azeméis (www.cm-oaz.pt) e no Núcleo de Com-
petências de Planeamento e Projeto, Rua Bento Carqueja, 
n.º 41, todos os dias úteis no horário de expediente.
Os interessados podem proceder à apresentação de recla-
mações, observações ou sugestões, por escrito, em modelo 
a disponibilizar nos locais de consulta, ou outro documento 
devidamente identifi cado, dirigido ao Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, que contenha a 
identifi cação e o contacto do participante e o conteúdo da 
sua participação. As exposições devem ser enviadas para a 
morada postal: Largo da República, 3720-240 – Oliveira de 
Azeméis, para o endereço eletrónico geral@cm-oaz.pt, ou 
procedendo à sua entrega na Loja do Munícipe.
O presente Aviso será identicamente publicado na comuni-
cação social, na plataforma colaborativa de gestão territorial, 
no sítio na internet do Município de Oliveira de Azeméis e 
afi xado nos locais de estilo.

Oliveira de Azeméis, 28 de janeiro de 2022,
O presidente da Câmara Municipal,

Joaquim Jorge Ferreira, Eng.º
C. A. n.º 4920 de 08/02/2022

Fábrica de calçado em S. Roque

PRECISA
- Costureiras máquina 

- Gaspeadeiras de mão
- Operadores de montagem

Contactar para marcação
de entrevista: 256 871 091


