
 
 
 

 

 

EXTRACTO 

--- CERTIFICO, para efeito de primeira publicação nos termos do disposto no artigo 100.º do 

Código do Notariado, aditado pelo Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de Agosto, B.O. nº 50 – Iª 

Série, dia doze do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três, nesta Cidade de Nova Sintra e na 

Conservatória dos Registos e Cartório Notarial da Região de Segunda Classe da Brava, perante 

mim, Catiza Cláudia Gonçalves de Pina, Conservadora/Notária P/S, foi lavrada no livro de notas 

para escrituras diversas número dez-B, de folhas sessenta e dois verso à sessenta e cinco frente, 

a Justificação Notarial, na qual António Miranda Varela, identificação fiscal número, um, um, 

sete, um, nove, quatro, oito, seis, sete, casado  com Veronile Silva Miranda Monteiro, natural da 

freguesia de São João Baptista, concelho da Brava, residente em Furna, Brava, que outorga em 

representação, na qualidade de procurador dos justificantes Mateus Andrade Mendes 

Lopes, que também usa o nome Mateus Andrade Lopes, identificação fiscal número 

um, nove, zero, oito, zero, três, zero, nove, seis e Matilde Lima Lopes, casados entre si, 

sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Nossa Senhora do Monte, 

concelho e ilha da Brava, residentes no Estados Unidos de América, conforme procuração 

outorgada em vinte e sete de maio de dois mil e vinte e dois, no Estados Unidos de América, 

DECLARA que os seus representados são donos e legítimos possuidores, com exclusão de 

outrem, de uma casa assoalhada, coberta de telha de barro, com seis, divisões, uma dispensa, 

uma cozinha e uma cisterna, medindo sua área de duzentos e oito metros quadrados (208m2), 

situado em Tomé Barraz, Brava, confrontando do Norte, Sul e Oeste com proprietário e do Este 

com via pública, inscrito na matriz predial da freguesia de São João Baptista, sob o n.º 496/0, 

omisso nesta Conservatória. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Que, o referido prédio veio as suas posses por compra aos senhores João Manuel Baptista e 

Matilde C. Baptista, ocorrida há mais de quinze anos, mais concretamente em dez de dezembro 

de dois mil e quatro, conforme declaração particular de compra e venda que se apresenta. ------- 

--- Que não possuem, qualquer título que legitime o direito de propriedade que se arrogam 

sobre o referido prédio, mas que entraram na posse do mesmo, á vista de todos, posse essa 

pacífica, contínua e pública, sem interrupção, suportando todos encargos daí resultantes, tendo 

feito a inscrição matricial em seus nomes, pagando as respectivas contribuições e impostos, pelo 

que adquiriram o seu direito de propriedade por usucapião, o que invocam para efeitos de 

primeira inscrição no registo predial. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



 

--- Os potenciais interessados têm um prazo de quarenta e cinco dias a contar da segunda e 

última publicação para eventual impugnação. ------------------------------------------------------------------- 

--- ESTÁ CONFORME.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nova Sintra e Conservatória dos Registos e Cartório Notarial da Região de Segunda Classe da 

Brava doze do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três. -------------------------------------------- 

Reg. sob o n.º 14/2023                                      

Art. 20.º. 4.2……...1.000$00 

Selo do acto……….200$00 

Soma:…………….1.200$00               


