
r& 300 lr&rtidü

I
1i
t.
j

I
:li

:ì

't

.irf

cARTgRlÍl ì|0TAR|AL DE GAqBI_EL

JÍlSÉ RÍIDRIGUES FERNAilDES
Notário com cartóiio à Pnp da Acif,9000-044 Funchal

(PoRctMADALotADoQtDADÃo),,

(Publiado no 'Ilí" de 17/12/2019)

Certifico nantivamente, para efeitos de publicago, que n0 meu Cartório Notariale no

livro de notas para escrituÍas diversas número CENT0 E SESSENTA-0, exando a p4!r de

folhas 94 se encgntn exa6da uma escritun de JllsTlFlcAçÃ[ Ì{0ÏARIA[, outorgada hoje,

na qual Jacinta l{ilagros Fenein Gonglvel NIF 214.522407 e grarido JtisÉ Cailos Alvs

úü.ú, úf f+2,0g-b.0gS, casadgs db 0 Íegime da comunhão dã adquiridos, naturais, ela

diVenezuela, ônde residem em Km.20, casa noJ" Sector Potrerito, Urb. Filas de Mariche,

Estado Miranúa, Venuuela e ele dafreguesia e concelho de Machico, declanm que são donos

e legftimos pmsuidoret corn uclusão de outrém, dos seguintes pÍédios:

i) - preãio Íústico, comp0sto de batata doce, com a área de mil qüatÍocentos e 0i-

tenta e cinco meti1s quadndgs, localizado ao síüo da Queblada, fÍeüuesia do Campa-

nádo, concelho da Bibein BÍava, a confiontar a ngrte cgmllanuel Pereira Batah, sul

corn iosé Abreu, leste c.m 0 camúh' e oeste c'm 0 caminho € J'sé Aüreu.(a c'nfr'ntar

ãnierlormente úb norte, sul e oeste com úanuel Batata e leste com o senliorio) inscrito

na matriz predial, em nome de José BatiXa oonçlves, sob o anigo 1888/028, com o

valorpatrimonial de € 58,83, não descrito na Conservatória do RegistoPredial da Ribeira

Bnva; ao qual aribuem o valor de mil euros.

ll) - PÉdio Íústito, composto de batata doce, tem uma oficina de lavoun, com a áÍea

de mil seisemm e yinte meg3s quadndgt lscalizado ao sítio da Quebnda, freguesia

Uõ Campànário, mncelhg da Ribeín Bnv4 a confmntr a ngrte com Manuel Pereira

B;úhãÈil'José Abreu, rrtiãiot luie:Ábteu e caminho I 
'este 

c'm 0-caminh' (a

conftontar anteriormente pelg ngrte com J,|anuel Pereira Batata, sul com o ribeiro, leste

com José Abreu e oeste com o carninho), inscrito na matriz pedial, eln nome de José

Batista Gonçalves, sob o artigo 1869, com o valor patrimonial de'0'82,7l não descrito

na Conservatória do Registo Fredial da Ribein Bnva; ao qual atrilluem o valor de mil

euÍ05.

Que os identificados prédioi vienm à posse dosjustificantes, ry ary d3 mil,nove-

centàs e oitenta e qìatro,1á no êstado de casados, por comprâ verbal e não titulada feita

a José Batista Gonplves ã mulher Jacinta Nalividade kcenção Lirp Gonçalves, casados

sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram àïlüã Nova de são Pedro,

n0 81, frãguesia de São Pedro, concelho do Funchal, já falecidos'

Assiú desde aquele ano, osjustificantes está na posse e fruição dos aludidos imó-

veis, posse que mantiveram sem intenupção até hoje, usufruindo de todas as suas utili-

dades, cultivando e colhendo todos os seus frutos e suportando os respetivos imposÌos e

encargos, tendo adquirido e mantido a sua pgsse sem oposição de quem quer que fosse

e com-conhecimento de toda a gente, agindo sempre por forúa conespondentg ao exer-

cício do direito de propriedadg iendo por isso uma posse públicá, pacífica, contínua e de

boa-fé, que dura há mais de vinte anos, pelg que os adquiriram por usucapiã0, não tendo,

dado'o modo de aquisiçã0, documento que titule o seu direito de propriedade'

É parte certifiiadat vai conforme o original, declarando que da parte omitida nada

consta que altere, prejudique; modifique ou eondicione a parte transcrita.

Funchal, 13 de dezembro de 2019.
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Casa Branca
repavimentada

lnncÉo6

OBRAS

PorC-rlflonïbefiro
carlaribeiro@jm-madein.Pt

Custa 388 mil euros e deverá ter
início eslasemana. Falamos da
repavimentação da Rua da Ca-
sa Branca, na freguesia de São

Martinho, cuios trabalhos vão
começar amanhã.

Isto depois de ter sido subs-
ütúda a anüga rede de abas-
tecimento de água potável em
fibrocimento naquele arrua-
mento e renovadas as condu-
ürs que, segundo a autarquia, se

encontravam obsoletas e com
mais de 5O anos. Situações qrre

representavam um grande foco
de rotur4s, conforme sublinhaa
Câmara Municipal do Funchal,
cônsiderando que há agora um
sistema eficaz de distribuição
de água.

Com uma extensão de cerca

de um quilómetro, este inves-
timento assegurou, segundo a
Câmara do Funchal, novos hi-

.lM
terça-fetra

17 de dezembro de 2O19

culação naquele troço entre os dias

18 (amanhã) e 2O (sexta-feira). O

municÍpio aproveiqa, assim,"o fim
deste primeiio período escolaÍ para

reaJizar estes trabalhos, tentando,
destâ forma, minimizar o Problema
de t1ânsito que, certaÍnente, se irá
criar naquela zona.

A repavimentação avança amanhã, quaÍta-feira.

drantes paÍa a rede de incêndio e
a otimização de 380 ligações do-
miciliárias.

A repavimentação que esta se-
mana avança será feita no troço
compreendido entre a rotunda da
Rua Dr. Pita e a Rua foão Paulo II.
Vai ser necessário interromper a cir-

Candidaturas recebem apof;o
ACAPORAMA

Sessenta postos de trabalho di-
retos na zona de intervenção
da ACAPORAMA vão ser cria-
dos'com a aprovação de onze
candidaturas, com um valor to'
tal elegível de 1.875.3V4,30 eu-
ros e um valor total de aPoio de

1:383.935,24 euros, o que corres-

ponde aum total de 207.590,29
eurós do ORAM. :

O presidente do Governo Re-
gional vai estar hoie, Pelas 16

horas, no auditório da Secreta-
ria daAgriculturà e Desenvolvi-
mento Rural; onde decorrerá a
cerimónia ile entrega de aPoios

no âmbito de candidaturas da
ÂCAPORAMA ao PRODEMM.

As aiudas decorrem no âmbi-
to da medida do PRODEMM, de

apoio a atividades não agrÍcolas
em zonas rurais, abrangendo can-
didaturas de privados apresenta-
das através da ACAPOMMA.

Natalvai aos espaços da IHM
c0NFRATERNIZAç40

A Investimentos Habitacionais da

Madeira(IHM) celebra, Pelo quinto
ano consecutivo, o Natal iunto de

moradores de vários comPlexos
habitacionais.

"Com estes- mPmenlos de
conrratef riiz'açâ'ci,'pãrtlití:i e èn-

treajuda, pretende-se manter as

tradições e preserv:Ìr o espÍrito
natalÍcio, proporcionando às Po-
pulações mais vulneráveìs a Pos-
sibilidade de comemorarum Natal

mais condigr.rq", refereêI$M numa
nòtâ eáriiáãa'a'retiáçaô.'

Nos diferentes convÍvios, Par-
ticipam cerca de 4oo pessoas,

com destaque paraas crianças e
os idosos.

Os festeios tiveïam inÍcio ontem

e terminam na próximasexa-feira.,
dià2d üe déiàinbid. ' J r I 'r ' '| "


