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A Mmu Juiz de Direito do Juízo Local Cível da Comarca de Leiria-J2

Faz-se saber que nos autos acima identificados, fica citada a ré:
Maria da Conceição Moreira Gouveìa, estado civil: Desconhecido, NIF - 187865272, con últirna
residência conhecida em Rua Chã de Ctma 40, Chã de Cima, 3105-364 Vermoii, Pornbal para, no
prazo de 30 dias, decorrida que seja a dilação de 30 dias, contada da publicação do anúrncio, contestar',
querendo, a ação, com a cominação de que a falta de contestação impofta a confissão cios factos
articulados pelos autores e que em substância o pedido consiste em'de'spejar de irnediato o locado e

pagar as rendas vencidas e vincendas, tudo como melhor consta do duplicado da petição inicial que se

encontra nesta secretaria, à disposição da citanda.
Com a contestação deve apresentar o ro1 de testemunhas e requerer outras provas.
O prazo é contínuo, suspendendo-se, no entanto, nas fériasjudiciais.
Terminando o pÍazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu tenno para o

primeiro dia útil,
Fica advertida de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial.

A Juiz de Direito,
-assinatura eletrónica-

Dr(a). Maria de Fátima Vasconcelos

A Oficial de Justiça,

Olga Araújo

Notas:
. Solicita-se que na resposta seja indicnda a referêncìo dest¿ documento
. As férias judiciais decorrem de 22 de dezembro a 3 de janeiro; de domingo de Ramos à segunda-feira de Páscoa e de I 6 dc.jullto u

3 I de agosto. :
. Nos termos do art.'40." do CPC. é obrigatória a constituição de adtogado nas cousos da contpetência de tr¡bunct¡s cont alçarlo. ent

que seja admissíyel recurso ordinário: nas causas em que seja admissh,el recurso, independenlenrcnle clo t'ctlor: tlos recursos e tns
cousas proposîas nos tribunais superiores.

ust Iç4.
Afixado em

O oficial
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