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CARTÓRIO NOTARIAL DE CASTELO BRANCO
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, Notária do Cartório Notarial

de Castelo Branco sito na Rua Mousinho Magro, n.º 8, 1.º andar,
certifico para efeitos de publicação que, por escritura hoje outor-
gada e exarada a partir de folhas cento e quinze do livro de notas
número duzentos e noventa e dois-G deste mesmo Cartório, JOSÉ
DUARTE PEREIRA PINTO DE AZEVEDO, NIF 103 324 216 e sua
mulher, MARIA AFONSO NUNES DA SILVA PINTO DE AZEVEDO,
NIF 103 324 208, casados sob o regime de comunhão de adquiri-
dos, ele natural da freguesia de Urzelina (S. Mateus), concelho de
Velas e ela natural da freguesia de Sarzedas, concelho de Caste-
lo Branco, residentes na Avenida Nuno Alvares, n.º6, 5.º andar
direito, freguesia e concelho de Castelo Branco, justificaram a posse
do direito de propriedade, invocando a usucapião sobre os se-
guintes bens:

Um - prédio rústico, composto por mato, sobreiros, cultura
arvense, figueiras e oliveiras, com a área de três mil e quarenta
metros quadrados, sito em Vinha da Tapada, freguesia de Sarzedas,
concelho de Castelo Branco, a confrontar do norte e do poente
com Francisco da Silva Afonso, do sul com José Francisco Almeida
e do nascente com herdeiros de José Marques e outros, omisso
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, pois não é
nem faz parte do prédio ali descrito sob o número sete mil quinhen-
tos e vinte/Freguesia de Sarzedas, inscrito na matriz predial
respetiva, em nome de Eduardo Cascalho, sob o artigo 71, secção
CC, com o valor patrimonial tributário e atribuído de dez euros e
vinte e quatro cêntimos.

Dois - prédio rústico, composto por cultura arvense, mato e
oliveiras, com a área de dois mil e seiscentos metros quadrados,
sito em Vinhas da Tapada, freguesia de Sarzedas, concelho de
Castelo Branco, a confrontar do norte com Eduardo Cascalho, do
sul com herdeiros de Francisco Cascalho, do nascente com her-
deiros de José Francisco Almeida e do poente com Francisco da
Silva Afonso, omisso na Conservatória do Registo Predial de Cas-
telo Branco, pois não é nem faz parte do prédio ali descrito sob o
número sete mil quinhentos e vinte/Freguesia de Sarzedas, inscri-
to na matriz predial respetiva, em nome de José Francisco Almeida,
sob o artigo 72, secção CC, com o valor patrimonial tributário e
atribuído de quatro euros e quarenta e quatro cêntimos.

Três - prédio rústico, composto por cultura arvense, olivei-
ras e mato, com a área de mil e oitocentos metros quadrados, sito
em Vinha da Tapada, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo
Branco, a confrontar do norte com José Francisco Almeida, do sul
José Ribeiro Almeida, do nascente com herdeiros de José Mar-
ques e do poente com Francisco da Silva Afonso, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, pois não é
nem faz parte do prédio ali descrito sob o número sete mil quinhen-
tos e vinte/Freguesia de Sarzedas inscrito na matriz predial respetiva,
em nome de herdeiros de Francisco Cascalho, sob o artigo 73,
secção CC, com o valor patrimonial tributário e atribuído de doze
euros e noventa e sete cêntimos.

Quatro - prédio rústico, composto por cultura arvense de
regadio, oliveiras, pinhal e leitos de cursos água, com a área de mil

e oitocentos e quarenta metros quadrados, sito em Varginha, fre-
guesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco, a confrontar do
norte com herdeiros de Maria Quitéria, do sul com Ermelinda dos
Anjos Nunes Afonso, do nascente com António Peres Barata e do
poente com José Duarte Pereira Pinto de Azevedo, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na
matriz predial respetiva, em nome de Joaquim Nunes, sob o artigo
12, secção BH, com o valor patrimonial tributário e atribuído de  treze
euros e quarenta e dois cêntimos.

Cinco - prédio rústico, composto por olival, cultura arvense
em olival, leitos de curso de água, mato e sobreiros, com a área de
sete mil e setecentos e vinte metros quadrados, sito em Horta da
Venda, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco, a
confrontar do norte com Joaquim Gonçalves Guerra, do sul com
Ilda Pina Guerra e Maria Afonso Nunes da Silva Pinto de Azevedo,
do nascente com José Duarte Pereira Pinto e Azevedo e do poen-
te com Maria Afonso Nunes da Silva Pinto de Azevedo, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na
matriz predial respetiva, em nome de Augusto Guerra da Concei-
ção, sob o artigo 27, secção CX, com o valor patrimonial tributário
e atribuído de vinte e dois euros e vinte e nove cêntimos.

Seis - prédio rústico, composto por leitos de curso de água,
mato e pinhal, com a área de sete mil duzentos e oitenta metros
quadrados, sito em Moinheco, freguesia de Sarzedas, concelho
de Castelo Branco, a confrontar do norte, do nascente e do poen-
te com José Duarte Pereira Pinto de Azevedo e do sul com José
Duarte Pereira Pinto de Azevedo e Celeste Nunes Lopes, omisso
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na
matriz predial respetiva, em nome de Maria Augusta Afonso Mar-
ques, sob o artigo 24, secção BJ, com o valor patrimonial tributário
e atribuído de quinze euros e treze cêntimos.

Sete - prédio rústico, composto por mato, pinhal, cultura
arvense e oliveiras com a área de dezasseis mil e quarenta me-
tros quadrados, sito em Cabeço da Venda, freguesia de Sarzedas,
concelho de Castelo Branco, a confrontar do norte, do sul e do
poente com José Duarte Pereira Pinto de Azevedo e do nascente
com herdeiros de Maria José de Oliveira Albuquerque, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na
matriz predial respetiva, em nome de Manuel Martins Ribeiro, sob o
artigo 42, secção EM, com o valor patrimonial tributário e atribuído
de vinte e oito euros e setenta e oito cêntimos.

Oito - prédio rústico, composto por cultura arvense de regadio,
figueiras, oliveiras, leitos de curso de água, mato e sobreiros com
a área de três mil duzentos e quarenta metros quadrados, sito em
Horta da Venda, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco,
a confrontar do norte com linha de água e herdeiros de Maria Emília
Antunes Lourenço, do sul com Maria Afonso Nunes da Silva Pinto
de Azevedo, do nascente com herdeiros de Maria Emília Antunes
Nunes Lourenço e do poente com linha de água e Maria Afonso
Nunes da Silva Pinto de Azevedo, omisso na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco, inscrito na matriz predial respetiva, em
nome de Manuel Sousa Oliveira, sob o artigo 35, secção CX, com

o valor patrimonial tributário e atribuído de trinta e cinco euros e
sessenta cêntimos.

Nove - prédio rústico, composto por cultura arvense e oli-
veiras, com a área de três mil e seiscentos metros quadrados, sito
em Vinhas da Tapada, freguesia de Sarzedas, concelho de Cas-
telo Branco, a confrontar do norte e do nascente com Maria Afon-
so Nunes da Silva Pinto de Azevedo, do sul com José Ribeiro Almeida
e do poente com Eduardo Cascalho e José Francisco Almeida, omisso
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, pois não é
nem faz parte do prédio ali descrito sob o número sete mil quinhen-
tos e vinte/Freguesia de Sarzedas, inscrito na matriz predial
respetiva, em nome de Arlindo Santos Marques Afonso, Eduardo
José dos Santos Marques Afonso, Adriano dos Santos Marques
Afonso e herdeiros de José Marques, sob o artigo 70, secção CC,
com o valor patrimonial tributário e atribuído de dezoito euros e setenta
e seis cêntimos.

Dez - prédio rústico, composto por olival, cultura arvense em
olival, horta e oliveiras, com a área de mil e duzentos metros quadra-
dos, sito em Vinhas da Tapada, freguesia de Sarzedas, concelho
de Castelo Branco, a confrontar do norte, do nascente e do poente
com Maria Afonso Nunes da Silva Pinto de Azevedo e sul com her-
deiros de Maria da Conceição Mendes, omisso na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco, pois não é nem faz parte do pré-
dio ali descrito sob o número sete mil quinhentos e vinte/Freguesia
de Sarzedas, inscrito na matriz predial respetiva, em nome de Adelino
Santos Marques Afonso, Arlindo Santos Marques Afonso, Eduardo
José dos Santos Marques Afonso e herdeiros de José Marques,
sob o artigo 74, secção CC, com o valor patrimonial tributário e atri-
buído de onze euros e quinze cêntimos.

Onze – cento e vinte e três de mil avos do prédio rús-
tico, composto por montado de sobro ou sobreiral, cultura arvense
de regadio, figueiras, oliveiras, pinhal, mato, sobreiros e leitos de
curso de água, com a área de cento e um mil seiscentos e quaren-
ta metros quadrados, sito em Horta da Venda, freguesia de Sarzedas,
concelho de Castelo Branco, descrito na Conservatória do Regis-
to Predial de Castelo Branco sob o número dez mil cento e oitenta
e cinco/Freguesia de Sarzedas, com registo de aquisição das frações
de um quarto a favor deles primeiros outorgantes pela apresenta-
ção novecentos e quarenta e cinco, de onze de Novembro de dois
mil e catorze e de seiscentos e vinte sete de mil avos a favor deles
primeiros outorgantes pela apresentação três mil duzentos e três,
de quatro de Novembro de dois mil e dezasseis, sem qualquer ins-
crição de aquisição da fração de cento e vinte e três de mil avos
agora justificada, encontrando-se o prédio inscrito na matriz pre-
dial respetiva, em nome de José Duarte Pereira Pinto de Azevedo,
Maria Elvira dos Santos Nunes Pedroso Janeiro e herdeiros de Alfredo
Nunes sob o artigo 32, secção CX, com o valor patrimonial tributá-
rio e atribuído de trinta e sete euros e noventa e dois cêntimos
correspondente à dita fração de cento e vinte e três de mil avos.

Castelo Branco trinta de Outubro de dois mil e vinte.
A Notária

Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

Aviso - Para os devidos efeitos e para conhecimento de todos
os eventuais interessados se informa que foi hoje publicado no
site da ULSCB – www.ulscb.min-saude.pt o seguinte Aviso
concursal:

- Aviso n.º 04/ASSISTENTE OPERACIONAL/2020/SRH/
ULSCB - Bolsa para reserva de recrutamento.

Recrutamento para o exercício de funções no âmbito da carreira
e categoria de assistente operacional (área assistencial) para
celebração de contrato individual de trabalho a termo resolutivo
incerto.

Para mais informação os interessados devem consultar e pro-
ceder conforme se publicita no respetivo aviso.

03.11.2020 - O Conselho de Administração

FARMÁCIAS

COVILHÃ

 CASTELO BRANCO

Quarta-Feira - PROGESSO - Fórum

Quinta-Feira - GRAVE - Rua Stº António

Sexta-Feira - VITTA -Centro Com. Alegro

Sábado - FERRER - Praça D. José

Domingo - PEREIRA REBELO -Rua. Nª Srª de Mércules

Segunda-Feira - MORGADO DUARTE -Av Humberto Delgado

Terça-Feira - NUNO ÁLVARES - Av. 1º de Maio

Quarta-Feira - PARENTE  - Rua 1º Dezembro

Quinta-Feira - PEDROSO - Rua Com.Campos Melo

Sexta-Feira - S. COSME - Av. 25 de Abril

Sábado - S. JOÃO - Rua Marquês Ávila e Bolama

Domingo - HOLON - Alameda Pero da Covilhã

Segunda-Feira - CRESPO -Rua Cº António dos Santo

Terça-Feira - SANT’ANA -CC Covilhã Shopping

A Alma Azul dinamiza, entre
esta quinta-feira, 5 de novem-
bro, e 19 de novembro, o pro-
grama Em Nome da Beira –
Coimbra 2020, que decorre em
espaços históricos da cidade.

Assim, esta quinta-feira, 5
de novembro,  o programa é to-
talmente dedicado ao filósofo
Pedro da Fonseca e ao Prémio
Literário de que é o patrono, cri-
ado pela Câmara de Proença-a-
Nova, onde o filósofo nasceu
em 1528, como estímulo à cria-
ção literária e à divulgação do
património do Concelho.

Para a sessão que se realiza
a partir das 16 horas, nos Claus-
tros do Colégio da Graça, na
Rua da Sofia, espaço da Univer-

ALMA AZUL DINAMIZA

Em Nome da Beira começa
É todo um
programa
aliciante que
começa já esta
quinta-feira
com uma sessão
dedicada
a Pedro
da Fonseca

sidade de Coimbra, no tempo
em que Pedro da Fonseca a fre-
quentou; a Alma Azul convidou
o vencedor do Prémio Literário
Pedro da Fonseca 2020, na ca-
tegoria de Poesia, o poeta e edi-
tor Pedro Batista, que usa como
pseudónimo Xavier Zarco; e
Nuno Sobral, também premia-
do em 2020, com a menção
honrosa, na categoria de Prosa.

Na próxima sexta-feira, 6 de
novembro, a partir das 11 horas,
e com partida da margem es-
querda do Rio Mondego, junto
ao Mosteiro de Santa Clara-a-
Velha, a Alma Azul promove um
passeio com textos de Eugénio
de Andrade, Miguel Torga e
Ruben A. publicados na antolo-
gia Memórias de Alegria, da res-
ponsabilidade do poeta de Pó-
voa de Atalaia.

O passeio cruzará a Ponte
Pedonal Pedro e Inês, visitará
o mural dedicado a Miguel
Torga, e continuará pela Esta-
ção Nova, terminando junto ao
Mosteiro de Santa Cruz, na Pra-
ça 8 de maio.

Durante o percurso serão
distribuídos pela cidade vários
folhetos de convite a uma visi-
ta ao Concelho do Fundão, en-

tre eles o do Caminho Eugénio
de Andrade e Experiências ao
Ritmo da Natureza.

A participação no passeio
é gratuita, mas requer inscri-
ção prévia.

Dia 17 de novembro o pro-
grama é dedicado a Amália
Rodrigues e realiza-se na Galeria
Santa Clara, a partir das 18 horas.

A sessão é aberta, e parte do
registo de batismo de Amália
Rodrigues, no Fundão, para
uma abordagem à sua infância
e juventude até Coimbra para
as filmagens do mítico filme
Capas Negras, estreado em 1947.

Dia 18 de novembro realiza-
se um novo passeio pela cidade
de Coimbra, pela Universidade
e Praça da República, dedicado
a Manuel António Pina, Prémio
Camões 2011, que nasceu no
Sabugal, no dia 18 de novembro
de 1943, e frequentou a Univer-
sidade de Coimbra, onde se li-
cenciou em Direito.

Às 18 horas, na Galeria San-
ta Clara, realiza-se uma con-
versa aberta com Rui Dias
Monteiro, artista visual, fotó-
grafo e poeta.

Rui Dias Monteiro nasceu
em Castelo Branco, em 1987, e

entre os seus livros há a destacar
Fazer Fogo à Noite e Reunião das
Pedras, ambos da editora não
(edições); e João José Maria Ca-
lhau, em edição de autor.

O seu percurso pessoal e
profissional, as suas ideias e
novos projetos serão o mote da
conversa informal e aberta.

A encerrar o programa, dia
19 de novembro, a partir das
11 horas, a Alma Azul promove
uma caminhada pela Mata Na-
cional do Choupal em home-
nagem ao padre Estêvão Ca-
bral, nascido em Tinalhas, em
1734, e a quem Coimbra dedi-
ca uma das suas ruas, na Ave-
nida Fernão Magalhães.

As inscrições para a cami-
nhada são gratuitas, mas obriga-
tórias, através do endereço ele-
trónico alma.azul.1999@gmail.
com, pois todos os participantes
recebem um Diploma de Conhe-
cimento com dados biográficos
do padre Estêvão Cabral.

O programa Em Nome da
Beira = Coimbra 2020 conta com
o apoio das câmaras de Proen-
ça-a-Nova e Fundão; além de
parcerias com a Galeria Santa
Clara e a Liga dos Combatentes
– Núcleo de Coimbra.


