
JUSTIFICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que neste Cartório Notarial, 
no livro de notas para escrituras diversas número cento e quatro - P, a partir de 
folhas cento e vinte e oito, se encontra exarada uma escritura de justificação 
outorgada no dia vinte e oito de Março de dois mil e treze, na qual o “MUNICÍPIO 
DE ESPINHO”, pessoa colectiva número 501 158 740, com sede na Praça Dr. 
José de Oliveira Salvador, da freguesia e concelho de Espinho, se declara dono e 
legítimo possuidor, com exclusão de outrem, dos seguintes imóveis:

1. PRÉDIO URBANO: - composto de edifício de um piso, destinado a serviços, 
com a área coberta de cento e oitenta e cinco metros quadrados, sito nas 
Ruas 25 e 30, nº 883, da freguesia e concelho de Espinho, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Espinho, inscrito na respectiva matriz a 
favor do ora justificante Município de Espinho sob o artigo 3249, com o valor 
patrimonial de 91.320,00€, a que atribui igual valor.
2. PRÉDIO URBANO: - composto de edifício de um piso, destinado a 
estacionamento coberto e fechado, com logradouro, com a área coberta de 
cento e doze metros quadrados e área descoberta de setenta e nove metros 
quadrados, sito na Rua 30, nº 742, da freguesia e concelho de Espinho, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho, inscrito na respectiva 
matriz a favor do ora justificante Município de Espinho sob o artigo 3440, com 
o valor patrimonial de 26.120,00€, a que atribui igual valor.
3. PRÉDIO URBANO: - composto de edifício de um piso destinado a habitação, 
com a área coberta de cento e setenta e oito metros quadrados e logradouro 
com a área de cento e quatro metros quadrados, sito na Rua 25, nº 861, da 
freguesia e concelho de Espinho, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Espinho, inscrito na respectiva matriz a favor do ora justificante 
Município de Espinho sob o artigo 4269, com o valor patrimonial de 
102.620,00€, a que atribui igual valor. 

O certo, porém, é que o Município não possui título formal que legitime o seu 
domínio sobre aqueles prédios, uma vez que os mesmos vieram à posse do 
Município por cedência onerosa não titulada, da “Companhia Geral de Electricidade 
Central de Espinho”, com sede na Rua 23, s/n, da freguesia e concelho de Espinho, 
sensivelmente em Outubro do ano de mil novecentos e treze.
Que, não obstante isso, o Município, aqui justificante, através dos seus 
representantes legais, tem usufruído os mencionados prédios, usando todas as 
utilidades por eles proporcionadas, fazendo a gestão e as obras de conservação 
dos referidos imóveis, sendo reconhecido por seu dono por toda a gente,  
fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente porque 
sem violência, contínua e publicamente à vista e com conhecimento de toda a 
gente, sem oposição de ninguém, tudo isto há mais de vinte anos. Que, dadas 
as enunciadas características de tal posse, o Município de Espinho, adquiriu os 
citados prédios por usucapião, titulo este que, por natureza, não é susceptível de 
ser comprovado pelos meios normais.
Está conforme com o original. Espinho, aos vinte e oito de Março de dois mil e 
treze.
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