
________________________________________________________________________
Rua 26, nº563 – 1 1º • 4500-282 Espinho I Tel. 22 733 30 20 • Fax 22 733 30 29 I e-mails: geral@notarioespinho-pl.com I paulaleite@notarios.pt  

paulacristinaleite                            
notária 

site: www.notarioespinho-pl.com 

CARTÓRIO NOTARIAL                                                          

ESPINHO 
_________________________________________________________________

  Possui o acervo documental do antigo Cartório Notarial de Espinho 
 

JUSTIFICAÇÃO 

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que neste Cartório Notarial, 

no livro de notas para escrituras diversas número Cento e seis - P, a partir de 

folhas trinta, se encontra exarada uma escritura de justificação, outorgada no dia 

onze de Junho 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, do seguinte imóvel:_____________________ 

_________ PRÉDIO RÚSTICO: - composto de cultura, eucaliptal e pastagem 

natural, com a área de dois mil setecentos e noventa e três metros quadrados, sito 

na Rua 5, da freguesia e concelho de Espinho, a confrontar de Norte com 

Município de Espinho (Parque de Campismo), de Sul com Rua 5, de Nascente 

com Maribel Ferreira Pereira Remoaldo e de Poente com Município de Espinho, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho, inscrito na 

respectiva matriz a favor do Município de Espinho sob o artigo 39, com o valor 

patrimonial de 61,47 €, a que atribui igual valor.___________________________ 

_________ O certo porém é que o Município de Espinho, não possui título formal 

que legitime o seu domínio sobre aquele prédio, que veio à sua posse por compra 

não titulada a Maria Helena de Morais Tavares Valente de Araújo, viúva, 

residente no Largo Frei Luís de Sousa, nº 12, em Lisboa, no ano de mil 

novecentos e oitenta e nove.______________________________________ 

_________Que, não obstante isso, o Município de Espinho, aqui justificante, 

através dos seus representantes legais, tem usufruído aquele prédio, usando todas 

as utilidades por ele proporcionadas, limpando-o, cuidado das arvores e  

vegetação existente e suportando os encargos da sua conservação,  com  ânimo  de  

 

http://www.notarioespinho-pl.com/


________________________________________________________________________
Rua 26, nº563 – 1 1º • 4500-282 Espinho I Tel. 22 733 30 20 • Fax 22 733 30 29 I e-mails: geral@notarioespinho-pl.com I paulaleite@notarios.pt  

 

 

 

 

 

 

que exerce direito próprio, 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 o citado prédio por usucapião, titulo este que, por natureza, não 

é susceptível de ser comprovado pelos meios normais.___________________ 

_________Está conforme com o original. Espinho, aos onze o de Junho de dois 

mil e treze._______________________________________________________  

A NOTÁRIA, 

 

 

Conta registada sob o nº P 1215. 


