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PREFÁCIO

Sou um leitor, de há longa data, das obras da autoria do Senhor Dr. Fran-
cisco Cabral Metello, incluindo as edições anteriores deste Manual de Admi-
nistração de Condomínios. 

Em conformidade, não é novidade a mestria e o saber aprofundado que 
perpassam as páginas desta obra, quer pelo enquadramento realizado ao 
âmbito e extensão do direito de propriedade, onde se enquadra o insti tuto 
da propriedade horizontal, enquanto forma especial daquele, quer pela 
análise pungitiva que o Autor efetiva a cada preceito, anotada com o registo  
dos elementos histórico, sistemático e teleológico, com os comentários 
práticos decorrentes do conhecimento real das questões que se suscitam, 
assim como enriquecida com a mais recente doutrina e jurisprudência dos 
Tribunais Superiores.

É consabido que o incremento habitacional em regime de propriedade 
horizontal, exige uma adequada gestão de condomínios, à qual se dedicam 
particulares e pessoas coletivas, quer para a adequada administração dos 
elementos burocráticos, fiscais, organizativos e contabilísticos. Por outro 
lado, as relações sociais emergentes entre condóminos e terceiros são sus-
cetíveis de gerar conflitos e resistências, que demandam a condução dos 
respetivos procedimentos de acordo com o regime legal vigente.

Nesta senda, o Manual é um precioso recurso de trabalho, constituindo 
um excelso contributo para a aproximação do direito enquanto doutrina, ao 
direito enquanto prática quotidiana, em sede da administração de condo-
mínios. Trata-se de um trabalho com elevado pendão esclarecedor e exem-
plificativo, de que são exemplo as minutas anexas, com ampla abordagem 
da natureza jurídica e requisitos da propriedade horizontal, dos direitos 
e deveres dos condóminos, dos órgãos condominiais, dos procedimentos 
devi dos, maxime na convocação, funcionamento, quórum, votação e impug-
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nação das assembleias de condóminos, das questões subjacente às obras 
de conservação e manutenção das partes comuns do edifício e, ainda, das 
maté rias referentes à gestão económico-financeira, seguros, legislação e 
regu lamentos aplicáveis.

A 3ª edição, que ora tenho a honra de prefaciar, consolida o desdobra-
mento temático com o ajuste decorrente da publicação da Lei nº 8/2022, 
de 10 de janeiro, que introduziu expressivas alterações ao instituto da pro-
priedade horizontal, designadamente no âmbito da representação em juízo 
do condomínio (artº 1437º, nº 1, do Código Civil), da densificação dos di-
reitos de participação e de informação dos condóminos (artº 1431º, do CC), 
mas igualmente dos deveres (nestes, incluídas as prestações de condomí-
nio), da maior exigência de concretização do regulamento de condomínio 
(artº 1429º-A, nº 2, do CC) e dos deveres específicos da administração do 
condomínio, com “a crescente preocupação do legislador em responsabili-
zar a figura do administrador de condomínio”, designadamente por decor-
rência do estatuído no nº 3, do artº 1436º, do mesmo Código.

Razão por que felicito os Autores pela mais valia desta obra no plano 
editorial do regime da propriedade horizontal, estando certo que o leitor 
de cada página do Manual, associar-se-á a este reconhecimento.

Joel Timóteo Ramos Pereira
Juiz de Direito
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