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N/Referênciâ: 15973273

Data:13-09-2018

Aütor: MaÌia Gracinda da Cruz Fertrandes Costa e outroÍsì.,.
Réu: Maria da Conc€icão da CÌuz F€rnândes e outroísì...
Faz-se saber què nos autos acima identificados, fica citado Réu: Paula Cristina LaÌanjeira Femândes,

domicílio: Quinta da Raposeira, N.o 102 Senhora da Cabeça, 4930-638 VALENÇA, com última
residência coúecida na(s) morada(s) indicada(s) para, no prazo de 30 diâs, decorida qüe seja a
dilação de 30 dias, contada da publicação do anúncio, contestar, querendo, a acção, com a cominação
de que a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pelos autores € que em
substância o pedido consiste emi
a) a testiürit aos réus a quantia de €30.454,00 (ttinta mil e quatrocentos e cinquenta € quatro euos)
acrescida de juros Ìegais até efectivo e integral pagamento,
b) e a recoúecer aos autores o diieito de retenção do prédio identificado em 5.o da petição inicial por
força dâs benfeitorias no imóvel e pela impossibilidade do seu levantamento até que lhes seja paga a
indemnizagão devida pelas obrâs que efetuaram no prédio,
tudo como meÌhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra nesta secretaÌi4 à disposição

do citando.
Com a contestação deve apresentar o tol de testemlrnhas e requeaer outras provas,
O prazo é contínuo, suspendendo-se, no entanto, nas fériasjudiciais.
Terminando o pmzo em dia que os tribunais estiverom encenados, trânsfere-se
primeiro dia útil.
Fica advertido de que é obrigatória a constitujção de mandatáriojudicial.
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