
JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com>

Legado de Andreza Martins de Sá 
4 mensagens

csapimenta@gmail.com <csapimenta@gmail.com> 18 de julho de 2022 às 18:01
Para: "Joaquim Carvalhal (Tia Andreza)" <paratisolturismo@gmail.com>

Boa tarde Sr. Joaquim Carvalhal.

Li atentamente a sua última mensagem que me suscita algumas questões que expresso de
seguida. Para facilitar o enquadramento transcrevo (a azul), na parte que interessa, excertos
da S/mensagem. A saber;

“Naturalmente que as contas que lhe apresentei partiram do testamento, que ambos
conhecemos, tendo porém as actualizações sido vistas com o meu contabilista.”

A - 1 – A disposição testamentária que conheço refere explicitamente “… institui legatária do
usufruto de toda a quota disponível, Andreza Martins de Sá, …. em testamento que o primeiro”
 (António Teixeira Marques) … “ lhe faz”

A - 1.1 – Neste acto notarial (Testamento de “António Teixeira Marques”) , de 9/3/1972, não é
expresso o valor do legado, nem é quantificado o montante da quota disponível. Porém …,

A - 1.2 – … é irrefutável e de fácil comprovação que o Sr. estava a liquidar um valor mensal de
600,00 €, só podendo eu presumir que nessa altura terá verificado junto do seu contabilista o
valor da pensão mensal a transferir;

A – 1.3 - No entanto, interrompeu as transferências em 2020. E quando de forma irregular
efetuou transferências, sem que fossem totalmente recuperadas as vencidas, fê-lo tendo como
referência este montante;

B - Pela recente troca de mensagens o Sr. Joaquim Carvalhal vem dizer que o valor do legado
mensal é de 400,00 € (que, com certeza,  a qualquer momento poderá apresentar documento
confirmativo, salvo melhor opinião) e com ajuda do seu contabilista afirma que o valor actual
da pensão é de 496,00 €

“Conferindo agora, mais uma vez com a ajuda do meu contabilista, as nossas com as
suas contas, concluímos que há diferenças de pormenor, inexpressivas, sendo a única
diferença relevante a que resulta da aplicação do índice de 1.285 que, por mais voltas

que déssemos, não conseguimos perceber de onde resulta”

B – 1.1 – Recorrendo exclusivamente ao valor de 400 € que refere ser o do legado mensal
devido, para o cálculo da pensão actualizada, desde 2003, recorreu-se à informação
disponível (Fonte INE/PORDATA) sobre a Taxa de Inflacção;

B - 1.2 – De forma recorrente foi-se aplicando o respectivo factor de actualização, aos 400,00
€ que o Sr. afirma ser o valor do legado.  Naturalmente que, ao longo deste espaço temporal, a
existência de taxas de inflacção negativas, implicaram que as pensões dos anos ( 2010 e 2015
) imediatamente a seguir a essa ocorrência, mantiveram-se iguais às dos imediatamente
anteriores;

B – 1.3   Assim fazendo, resultaram pensões actualizadas de 527,93 €, 527,93 € e 534,80 €,
 em 2020, 2021 e 2022, respectivamente. Para melhor explicitação segue quadro.



Taxa de Inflação (Taxa de Variação do Índice de Preços no Consumidor)

Fontes de Dados: INE - Índice de Preços no Consumidor (IPC)                                 

                  Fonte: PORDATA - Última actualização: 2022-01-12

Ano
Taxa de 
inflacção

(%)

Factor  

de
actualização

Pensão
Actualizada Ano

Taxa de 
inflacção

(%)

Factor  

de
actualização

Pensão
Actualizada

2003 3,2 1,000 400,00 € 2013 0,3 1,028 506,82 €

2004 2,4 1,032 412,80 € 2014 -0,3 1,003 508,34 €

2005 2,3 1,024 422,71 € 2015 0,5 1,000 508,34 €

2006 3,1 1,023 432,43 € 2016 0,6 1,005 510,88 €

2007 2,5 1,031 445,83 € 2017 1,4 1,006 513,95 €

2008 2,6 1,025 456,98 € 2018 1 1,014 521,14 €

2009 -0,8 1,026 468,86 € 2019 0,3 1,010 526,36 €

2010 1,4 1,000 468,86 € 2020 0 1,003 527,93 €

2011 3,7 1,014 475,43 € 2021 1,3 1,000 527,93 €

2012 2,8 1,037 493,02 € 2022  1,013 534,80 €

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Em
consequência,
o valor das
pensões

vencidas e não regularizadas ascende a 10,517,92 €, pelo que se pede a sua liquidação.
Segue quadro descritivo deste cálculo:

Ano Pensões vencidas Valor Pago Diferença em
falta

2020 12x527,93 =6.335,16 € 1.800,00 € 4 535,16 €

2021 12x527,93 =6.335,16 € 2.400,00 € 3 935,16 €

2022(Julho) 7x534,80=3.743,60 €  1.696,00 € 2 047,60 €

Total 16 413,92 € 5.896,00 € 10 517,92 €

 

Como já foi solicitado anteriormente, solicito e agradeço que, na qualidade de
procurador da minha tia, as transferências que venha a efetuar sejam para o IBAN PT50
0007 0447 0000 1850 0180 9 (Manuel Pimenta)

 

Posto o que antecede, fico na expectativa das S/breves notícias, a regularização da situação
de dívida existente e apresento os meus cumprimentos.

 

Manuel Cristóvão Martins de Sá Pimenta

 



JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com> 1 de agosto de 2022 às 08:06
Para: csapimenta@gmail.com

Bom dia Sr. Manuel Pimenta. 

Só poderei responder ao seu email após o regresso de férias do meu contabilista que ocorrerá,
a partir do próximo dia 20 de agosto.

Agradeço a compreensão.

Cordialmente
Joaquim Carvalhal
[Citação ocultada]

csapimenta@gmail.com <csapimenta@gmail.com> 30 de agosto de 2022 às 09:53
Para: JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com>

Bom dia Sr. Joaquim Carvalhal.

 

Atento o teor da S/mensagem do passado dia 1 do corrente, solicito e agradeço as
S/breves notícias relacinadas com o assunto em título e objeto da m/exposição de
18/7/22.

 

Apresento cumprimentos.

 

Manuel Cristóvão Pimenta

[Citação ocultada]

JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com> 3 de setembro de 2022 às 11:03
Para: csapimenta@gmail.com
Bcc: Aurora Carvalhal <auroracarvalhal@gmail.com>

Bom dia, Sr. Manuel Pimenta.

Assunto: Legado e testamento de 9 de março de 1972
     Quanto a demora da minha resposta e sem lhe querer tirar a razão, no 
mês de agosto dediquei-me “vasculhar” a documentação pertencente ao meu 
falecido pai, para que pudesse entender e verificar sobre o legado e o 
testamento  deixado a Andresa Martins de Sá.
Antes de entrar nos resultados desta pesquisa, importa dizer que esta 
documentação a data do falecimento súbito de meu pai, estava em posse de um
escritório de Gondomar que mais tarde a meu pedido foi entregue a um 
procurador nomeado por mim para que tratasse de todas as ações sobre a 
herança.
Decorridos que já são mais de 18 anos desde inventario, tentei recolher 
alguma informação com o procurador de meu pai, mas fui informado do seu 



falecimento.
Quanto ao resultado da consulta que fiz na documentação pertencente ao meu 
pai, confirmo-lhe que o legado é de 400 euros, a actualizar a partir de 
março de 2003, como até consta de notas pessoais dele. Também no mesmo 
capítulo, tem escrito que tinha doado 2 apartamentos para Andreza. Como ele 
usa o verbo no passado, é quase certo que possa existir algum documento 
oficial celebrado em cartório, mas, não encontrado por mim.
Alias, somente agora me pergunto, se estas doações dos apartamentos mais o 
valor que foi pago do legado desde 2003 até a data, se encontra dentro da 
terça parte disponível de meu pai, uma vez que se esse valor exceder a terça 
parte da herança eu até já devia ter parado de pagar as mensalidades. Também 
deixo claro que nunca apurei o valor total dos bens deixados à data de seu 
falecimento, mas, se essas doações existiram, muito certamente que a terça 
parte já está ultrapassada.
Para melhor entendimento deste meu desconhecimento de fatos comerciais e 
pessoais de meu pai, devo informar que à data do seu falecimento residia eu 
no Brasil, onde continuei, durante largos anos, encontrando-se ele há muito 
em Portugal.
Por fim, sobre os valores do legado que estão em pauta, tenho feito estes 
últimos depósitos para  sua conta bancaria conforme seu pedido no montante 
de 496€, conforme Portaria n.º 220/2021, de 22 de outubro,  Diário da 
República n.º 206/2021, Série I de 2021-10-22.

Cordialmente
Joaquim Carvalhal
[Citação ocultada]


