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PARTILHA POR. OBITO

No dia vinte um cle Outubro cle clois rnil e clez, no Carlório Ìrlotarìal em

Lisboa, Rua Rodrigues Sa'rpaio, n.o 97, 5.o, perante rni'r, Eduardo

Marques Fernandes, notário do mesmo, colrpaÍeceraln a outorgararn:------

PRIMETRO __________

João Luís Atrrneida da costa Gomes, NIF 152.023.534,

natural dos Anjos, Lisboa, e mulher Maria Georgina Maia de Azeveclo

costa Gomes, NIF- 135.039.061, natural de Bonfim, porto, residentes na

ccristovão Figueiredo, n.o g, 1.o, Nossa seúora de Fátima, Lisboa,

casaclos com, sob o regirle da comuúão geral.

sEGUÌ\DO__________

FILIPA GAGO RoLÃo LOPES GALVÃO, solteira, maio'..

nafural de sé, Faro, com dornicílio profïssional na Avenida João XXI, no

16, 1u andar, direito; em Lisboa: *----------

Or-rtorga como procuradora em representação cle:

A) Kristina Eleanora Ber da costa Gomes, que também usa,

Kristina Eleonora Ber da cosfa Gomes, cristina Eleanora Ber da

costa Gomes, e cristina Eleonora Ber cla costa Gomes, NIF

181.222.396, viúva, natural cle polónia, de nacionaliclade'portugu.ru, ''

residente Avenida Francisco Solano Lopes, Edf. El pilon, Rés san souci,

Apto.35, 1050 El Bosque, Mari Mari, piso B, Apaft.B2, el Bosque,

Murnicípio Chacao, Estado Miranda, na Venezuela; -------

B) Alexandre Ber da costa Gomes, natural de Friburgo,

Suíça, de nacionalidade porluguesa, residente na Avenida Francisco



Solano Lopes, Edf. El Pilon, Rés San Souci, Apto.35, 1050 El Bosque,

Mari Mari, piso B, Apaú.82, el Bosque, Município Chacao, Estaclo

Miranda, na Venezuela, casaclo Ambar Elizabeth Molina Zerpa, sob o

regitne de cornuúão de aclquiriclos devidamente autorizado pelo seu

cônjuge para a prática do presente acto;

C) AIan Artur Ber da Costa Gornes, solteiro, maior, natural

cle C)aracas, Repúrblica da Venezuela, de nacionalidade portuguesa,

residente Avenida Francisco Solano, Resid. Sans Souci, Edf. Mari Mari,

piso 8, Apart.B2, el Bosque, Município Chacao, Estado Miranda,

Venezuela

VeriÍìquei: ---------

a) a identidade e a da segunda or-rtorgante, pela exibição do seu

carlão de cidadão, com o número de identifïcação civil 12585515, válido

ate 14 de Juúho c1e 2014dos outorgantes pela exibição dos seus bilhetes de

identidade, respectivarnente números, 1150235, de 2410512005 e 1612213,

de lïl041200B, emitidos em Lisboa, pelos SIC;-------

b) a qualidade invocacla e os poderes da segunda outorgante,

por três procurações, que arquivo.

DECLARARAM OS OUTOR.G,dNTES NAS QUALIDADES EM

QUE OUTORGAM: ------

Que no dia trinta de Agosto cle dois mil e cinco, em Parede,

Cascais, faleceu Luís da Costa Gomes, que tambént iisoil Luiz da Costa

Gomes, que era natural de Nogueira, Maia, e ter,e a sua últiina residência

habirual na Rua Actor Vale, tr.o B, rlc dto, São Joã0. Lisbca. no estado de
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casado com Caroliua Faria Ahneida da Costa Golles, sob o legime da

coinunhão gefai, tendo deixado como únícos lrerdeiros, por vocação 1ega1,

o cônjuge sobre,tti'tto Cal'olina Faria Alnleicla da Costa Gomes e seus

J'ilhos Fernando Luís Almeida da Costa Gomes e João Luís Almeida da

Costa Gomes, como tudo consía da escrítura de habílítação de herdeít'os

lavrada neste Cartório Ì'{oíaríal, afolhas 74, clo livro 67-A.

Que no dia vinte e cinco cle Fevereiro cle dois mil e nove' em

Nossa Senhora de Fátima, Lisboa, faleceu Carolinil Faria de .Akneicla da

Costa Gomes, qlre era natural de Nogueira, Maia, e teve a sua últirna

resiclência habitual na RLla Cristór,ão FigLreireclo, n.n 2, 1.o andar, Nossa

Senhora de Fátirna, Lisboa, no estado de viúva, tendo deixado como

tírticos herdeíros, por vocação legal, seus filltos Fernando Luís Ahneida

da Costa Gomes e João Luís Almeida da Costa Gomes, como tudo

consía da escrítura de habílitação de herdeiros lavracla neste Cartórío

Notaríal, afolhas 42, do lÌvro 7B-Á

Qr-re no dia dez de Agosto de dois rnil e rJez, na Venezuela,

faleceu Fernando Luís Ahneida Da Costa Gomes, que era natural da

Penha de França, Lisboa, e teve a sua última residência habitual na

Venezuela, na Avenida Francisco Solano, Resid. Sans Souci, Edf, Mari

Mari, piso B, Apart.ï2, el Bosque. Município Chacao, Estaclo Miranda, no

estado de casado com Kristina Eleanora Ber da Costa Gomes, sob o regime

da conruúão de adqLriridos, tendo deixado como únicos ltercleiros, por

vocação lega1, o cônjuge sobrevivo, Kristina Eleanona Ben cla Costa

Gorrres, e seus.filttos Alexaltdre Ber da Costa Gomes e Alan Artur Ber
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cla Costa Gomes, conio tudo cottsta da escritura cíe habititação 
'cle

herdeir^os lavrada nesÍe Cartórío Notarial, a folhas 69, do livro 92-A

------------ Que são, assitn, eles, os oÍa prirneiros outorgantes e os

lepresentaclos c1a segunda outolgante os úrnicos interessados na paftilha dos

bens que fonlam o património dos falecidos Luís da Costa Gomes e

Carotrina fÌ:rria Almeida cla Costa Gonees

---- ACTIVO --------

--- Verba Urn -------

Fracção autónoma designada pela letra "C", correspondente ao

rés-do-cltíio ríireito, destinacla a habitação, do pródio urbano localizado na

Rr-ra Actor Vale, o.n 8, freguesia de Perüa de França, concelho de Lisboa,

descrito na Conservatória c1o Registo Predial de Lisboa, sob o número

oitocen{os e sessenís e oito, daqttela f'eguesía, afecto ao regime de

propriedade horizontal, confonne inscrição, t'elativa à airresentação nitmero

c1uotro, de vinte e oito de ,\{aio de mil novecentcs e oitenta, registada a

favot, dos autores da herança. conforne inscrição, relativa à apresentação

número rlezussete, de vinte e Llm cie Agosto de rnil norrecentos e oitenta e

um, inscrito na respecti\ a n7aÍrrz. da freguesia de S. João, sob o número

1.184 corn o valor patriuonial de -15.210,00 €, a clue atribuem o meslno

valor;

--- \'erba Dois -------

Próclio utbapo collll,'osto por cave, paÍa aüecadação das lojas,

rés-do-chão, destinado a lojas e liabitação da pofieira, com tr-es andares

com lados direito e esquerdo, iocalizado na Rua Reinaldo Ferreira, n.os 26,



E[uar[o Çennníes
NOTÁRIO

J* 'i.1't+
-/t -t 5

-Á). t

rL

26 A e 26P,, freguesia de Charneca, concelho de Lisboa descrito na

Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o número oitocentos,

daquela f"eguesìa, registada a favor, dos autores da heranÇa, confonxe

inscrição, relativa à apresentação nírmero onze, de vinte e um de Fevereiro

de rnil novecentos e sessenta e dois, inscrito na respectiva rnatriz, da

freguesia c1e S. João de Brito, sob o número 446, com o valor patrirnonial

de 58 1.850,00€, a que atribuem o rÌestno valor;

------------ Que, em firnção do valor atribuído, o total do activo a

partilhar, é do rnontante global de seiscentos e vinte e sete rnil e sessenta

euros. :------------

euros, o valor do quinhão hereditário dos ora primeiros outorgantes,

Que, é assirn de cento e quatro mil quinhentos e dez euros, o

valor do quirúão hereditário de cada urn dos representaclos da ora segunda

outorgante

Que procedem à parlilha pela forma seguinte:

r\os ora pritneiros outorgantes acljudicarn rnetacle das Verbas

Um e Dois, no valor cle trezentos e treze mil quinhentos e trinta euros.-

------.------ A cada Llm clos representados da ora segunda outorgante

acljridicarn um sexto de cada uma das Verbas fhn e Dois, no valor de

cento e quatro mil quinhentos e dez euros, para cada um.--------

Assirn o disseram e ouforgarant:--------

verifiquei: o teor cla desclição e das inscrições em vigor, dos imóveis por

consulta efectr-rada nesta data à respectiva cerlidão permanente de registo

pledial on-line, com o cóciigo dç acesso número PP-0243-5 3-345-110625-
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000868 e P A-0243 -32003 - I 14642-040446.

Exibiram: -----------

Duas Cademetas prediais urbanas uma do iu Serviço de

Finanças de Lisboa, emitida em 0810412010 e outra clo 8u Serviço de

FinançasdeLisboa,emjtidaenaBfi4l20l0'-------

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos expiicado o
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