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Para: Andreza Mar�ns de Sá.
 
A/c: Centro Social da Paróquia de Rio Tinto e  Cris�na Barbosa (Dra.), Diretora Técnica do Centro Social da Paróquia de Rio Tinto.
c.s.p.riotinto@sapo.pt
 
e

C/Conhecimento para: Manuel Cristóvão Mar�ns de Sá Pimenta, sobrinho de Andreza M. Sá.
csapimenta@gmail.com 

  
Assunto: Legado testamentário de Antonio Teixeira Marques.
 
 
 Bom dia Andreza.
 
“Espero, sinceramente, que se encontre bem de saúde.
 
Contacto-a porque estas circunstâncias excecionais causadas pela pandemia COVID-19 me estão a causar dificuldades muito
sérias, de tal modo que, pela primeira vez, não consigo pagar-lhe a mensalidade que até aqui venho suportando.
 
Tinha algumas receitas que, pura e simplesmente, deixaram de exis�r, situação ainda mais grave por se desconhecer quando é
que tudo isto passa e como é que ficamos depois de passar.
 
Assim, e porque não quero deixar de cumprir com o encargo que o meu pai deixou, só vejo uma possibilidade de con�nuar a
pagar a mensalidade, que é vender algum dos bens da herança.
 
No entanto, esses bens não podem ser vendidos, precisamente porque tem lá um registo do encargo a seu favor.
 
A solução é assim; a Andreza estar de acordo com a venda de um desses bens para eu poder então con�nuar a pagar-lhe as
mensalidades devidas.
 
Antes de terminar, quero informar que pedi a intervenção do meu procurador, para que possa estar disponível para a Andreza ou
seus representes, no sen�do de prestar todos os esclarecimentos que julguem necessários, cujo contato deixo postado no final
deste email.
 
Aguardo a sua resposta logo que possível.
Cordialmente
Joaquim Carvalhal
Contato: 960 001 005
 
Contato do Procurador:
Ricardo Brazete
 "José M. S. Moniz, Marçal Antunes, Ricardo Brazete & Associados, SP, RL"
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 17-1º. 3500-109 Viseu – Portugal
Tel. 232 480 390 - Fax: 232 480 398
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