
JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com>

Legado Andreza Martins de Sá 
3 mensagens

csapimenta@gmail.com <csapimenta@gmail.com> 5 de setembro de 2022 às 17:44
Para: "Joaquim Carvalhal (Tia Andreza)" <paratisolturismo@gmail.com>

Boa tarde Sr. Joaquim Carvalhal,

 

Percebi a mensagem implícita no mail que enviou.

 

Não tenho conhecimento de nenhuma doação de imóveis que o seu pai tenha feito à minha
tia e o pagamento que tem sido efectuado ao longo destes anos mais não é do que o
cumprimento do testamento que o sei pai deixou.

 

A minha insistência, e pode chamar-lhe reclamação, baseia-se em factos, não em
suposições.

 

Mesmo considerando como boa a informação de que a prestação mensal a entregar à minha
tia foi inicialmente de 400€, o que lhe enviei foi o cálculo da actualização da pensão.

Esse cálculo está correcto, não há como contrariar porque foi calculado de acordo com a
legislação sucessivamente em vigor para o efeito.

Eu não inventei nada como referi, assentei o meu pedido em factos.

 

A minha tia esteve sempre disponível para colaborar consigo quando tal lhe foi solicitado e
chegou a altura de regularizar os pagamentos que deixaram de ser efectuados e se
encontram em dívida.

 

Foi isso que já solicitei e é isso que volto a insistir.

É necessário e urgente que regularize os pagamentos em falta, com o valor correcto.

 



Aguardo até dia 15 que me envie o comprovativo da transferência efectuada para que
possa dar quitação.

 

 

Apresento cumprimentos,

 

Manuel Cristóvão Martins de Sá Pimenta

 

 

JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com> 5 de setembro de 2022 às 18:53
Para: Ricardo Brazete <ricardo.brazete@jmmarb.com>, Aurora Carvalhal
<auroracarvalhal@gmail.com>

[Citação ocultada]

JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com> 16 de setembro de 2022 às 11:31
Para: csapimenta@gmail.com
Bcc: Aurora Carvalhal <auroracarvalhal@gmail.com>, Ricardo Brazete
<ricardo.brazete@jmmarb.com>

“Exmº Senhor,

Tomei por base as suas contas sobre o que era devido à sua �a – quadro de 18 de julho úl�mo.

Segundo as suas contas, o valor total que eu devia ter pago ao longo deste tempo todo era de €
112.621,72 - entre o mês de março de 2003 até agosto de 2022.

 Acontece que, até à data, já paguei à sua �a Andreza €123 392,00 €. 

 Desta forma, mesmo considerando que no ano de 2020 apenas transferi -->  1.800€, em 2021 -->
2.400€ e em 2022 -->  2 688,00 €, no total já paguei a mais 10.770,28€, (123 392,00 €.  - 112 621,72 €).

 Como também sabe, retomei os pagamentos no mês passado, à razão de € 496.

 Assim, se entender que dentro do princípio de razoabilidade, devemos considerar as contas quitadas
desta forma, con�nuarei a pagar nos meses seguintes aqueles € 496.

Caso não haja razoabilidade da vossa parte, vou querer um acerto de contas total e, nesse caso, ainda
sou credor dos referidos € 10.000, aproximadamente, pelo que só retomarei os pagamentos quando
aquela verba se esgotar.

Cordialmente

Joaquim Carvalhal

[Citação ocultada]


