
Cátia Sofia Teixeira Andrade Conservadora/Notária 

 

EXTRACTO 

 

- Certifico, narrativamente para efeitos da segunda publicação, que no dia dezanove do mês de 

Julho do ano dois mil e dezasseis, da Região de Segunda Classe do Porto Novo, perante mim, 

Cátia Sofia Teixeira Andrade, respetiva conservadora/notária, foi lavrada no livro de notas para 

escrituras diversas numero vinte e quatro, de folhas 60 a 61, uma escritura de Habilitação de 

Herdeiros, no qual consta: ………….……………………………………………………………………… 

- Que no dia vinte e oito de Agosto de mil novecentos e noventa e quatro, na Freguesia de São 

João Baptista, Concelho do Porto Novo, faleceu Manuel António da cruz, aos sessenta e três 

anos de idade, natural da mesma freguesia e concelho, no estado civil de casado com Maria 

Claudina Silva, e filho de António Agustavo da Cruz e de Rosa Francisca Canifa; com última 

residência habitual em Luxemburgo …………………………………………………………………………………………. 

- Que o Falecido não deixou testamento nem herdeiros menores e sucederam-lhes como únicos 

e universais herdeiros legitimários os filhos: 1- Paula Maria da Cruz, natural da freguesia de São 

João Baptista, concelho do Porto Novo, casada com Mateus João Santiago e residente em 

Luxemburgo; 2 – Maria Natália da Cruz, natural da freguesia de São João Baptista, concelho do 

Porto Novo, casada com Silvino Lopes Sousa e residente em Luxemburgo; 3- Faustina Maria da 

Cruz Vieira, natural da freguesia de São João Baptista, concelho do Porto Novo, casada com João 

Fonseca Vieira, residente em Luxemburgo; 4- Maria da Luz da Cruz, natural da freguesia de São 

João Baptista, Concelho do Porto Novo, casada com Anacleto João Piloto e residente em 

Luxemburgo; 5- Rosa Maria da Cruz  , maior, solteira, natural da freguesia de Saõ João Baptista, 

Concelho do Porto Novo, residente em 

Luxemburgo……………………………………………………………………………………… 

- Que não há quem lhe prefira ou com ele possa concorrer à sucessão……………………………………… 

- Informa-se ainda, a quem possa interessar, sobre a faculdade de impugnar a referida 

escritura, nos termos do artigo 86-A nº5 do Código do Notariado……… 

- Conservatória dos Registos e Cartório Notarial da Região da Segunda Classe do Porto Novo, 24 

de Novembro de 2016……………………………………………………………. 

 

A Conservadora/Notária 

_____________________ 
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