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Tribunol do Reloçôo de Soiovento

ANÚNCIO

Açôo Especiol de Revisõo e
I.o Publicoçôo.

dq Senlenço Eslrongeiro n.o
20/2023.
Requerente: Mqnuel Alves Andrqde.
Requerido: Olívio Alves Rodrigues Androde, noscid o o 2710711957, filho
de Olívio Rodrigues e de Vitolino Alves Teixeiro, noturol do Freguesio de
Nosso senhoro de Ajudo-Mosteiros, otuolmente residente em porte
incerio dos EUA, com último residêncio conhecido no poís no ilho de
Sontiogo, no locolidode de Achod1y_oto.

A Dr.o somyro oliveiro Gomes dos Anjos. Juiz Desemborgodoro do
Tribunol do ReloçÕo de Sotovento.

Foz sober que, no processo e no Tribunol ocimo indicodos, correm éditos
contodos do segundo e último publicoçÕo do onúncio, citondo o
requerido olívio Alves Rodrigues Androde, poro no prozo de l0 (dez) dios,
que começo o correr depois de findo o diloçõo de 45 (quorenlo e cinco)
dios, querendo, deduzir o suo oposiçôo oo presente pedido de RevisÕo
e confirmoçÕo de sentenço Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo
Tribunol de Sucessões e Fomílio de Plymouth, Estodo de Mossochusetis,
EUA), pelos foctos e fundomentos constontes no P.1., depositodo nesto
Secretorio poro levoniomento nos horos normois do expediente.
Mois oíndo fico odvertido o requerido de que é obrigotório o constituiçõo
de Advogodo nesto oçÕo, que no coso de se opor deveró pogor o
preporo iniciol, no prozo de cinco dios o contor do doto do
opresentoçÕo do oposiçÕo no Secretorio, no montonte de 12.000§00,
sob peno do seu pogomento, ocrescido de umo toxo de sonçõo iguol
oo dobro do suo importôncio (24.000§00), nos termos dos conjugoções
dos ortigos 5o, 55o, ol. b) , ó1o, ol d) e ó6,o do CCJ, com odvertêncio de que
o folto deste pogomento (36.000§00), implico o imedioto instouroçõo de
execuçÔo especiol poro suo cobronço coercivo, nos termos do CCJ, e
que, querendo, poderÓ requerer o benefício do Assistêncio Judiciório.
Poro constor se possou o presente e mois um de iguol teor, que serÕo
legolmente publicodos.

Cidode de Assomodo, oos 0l de morço de 2023.

Confirmoçõo
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Tribunol do Reloçõo de Solovento

ANUNCIO
2.o Publicoçõo.

Açõo Especiol de Revisõo e confirmoçôo do sentenço Eslrongeiro n.o
20/2023.
Requerente: Mqnuel Alves Androde.
Requerido: Olívio Alves Rodrigues Androde, noscido o 27/07/1957, Íilho
de Olívio Rodrigues e de Vitolíno Alves Teixeiro, noturol do Freguesio de
Nosso senhoro de Ajudo-Mosteiros, otuolmente residente em porte
incerto dos EUA, com último residêncio conhecido no poís no ilho de
Sontiogo, no locolidode de Achod1lf_oto.

A Dr.o somyro oliveiro Gomes dos Anios, Juiz Desemborgodoro do
Tribunol do Reloçôo de Sotovento.

Foz sober que, no processo e no Tribunol ocimo indicodos, correm éditos
contodos do segundo e último publicoçôo do onúncio, citondo o
requerido OIíviq Alves Rodrigues Androde, poro no prozo de l0 (dez) dios,
que começo o correr depois de findo o diloçôo de 45 (quorenlo e cinco)
dios, querendo, deduzir o suo oposiçÕo oo presente pedido de RevisÕo
e Confirmoçõo de Sentenço Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo
Tribunol de Sucessões e Fomílio de Plymouth, Estodo de Mossochusetts,
EUA), pelos foctos e fundomentos constontes no p.1., depositodo nesto
secretorio poro levontomento nos horos normois do expediente.
Mois oindo fico odvertido o requerido de que é obrigotório o constituiçõo
de Advogodo nesto oçôo, que no coso de se opor deveró pogor o
preporo iniciol, no prozo de cinco dios o contor do doto do
opresentoçÕo do oposiçÕo no secretorio, no montonte de l2.ooosoo,
sob peno do seu pogomento, ocrescido de umo toxo de sonçõo iguol
oo dobro do suo importôncio (24.000§00), nos termos dos conjugoções
dos ortigos 5o,55o, ol. b) ,61o, ol d) e óó,o do CCJ, com odvertêncio de que
o folto deste pogomento (36.000§00), implico o imedioto instouroçÕo de
execuçÕo especiol poro suo cobronço coercivo, nos termos do CCJ, e
que, querendo, poderó requerer o benefício do Assistêncio Judiciório.
Poro constor se possou o presente e mois um de iguol teor, que serÕo
legolmente publicodos.

Cidode de Assomodo, oos 0l de morço de 2023.
A Juiz D§semborgodoro,

/Dr.o Somrro #.iro Gomes dos Anjos/

A Ajudontg de Escrivôo,

6vY$<
/Giselo dos Sontos/
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