
ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA

Rua João Lopes de Faria, n.º 12, 4800-414,

Guimarães, Portugal

Site: www.amap.pt

Email: arquivo.municipal@cm-guimaraes.pt

Tel: +351 253 421 246

Divisão de Arquivos
Pedidos Diversos

Ex.ma Sr.a

Directora do Arquivo Municipal

(1)
_____________________________________________________________, BI/CC nº _______________,

(2) 
número fiscal _____________, residente em _________________________________________________

___________________________________________________________________ n.º ____, _____º andar,

concelho de ____________________________________________________, código postal _______-_____, 

telefone (opcional) _____________ e/ou email (opcional) _________________________________________.

Vem por este meio requerer a Vª Exª:

□ Certidão        □ Fotocópia simples       □ Imagem digital        □ Outros _________________________

1. Notarial

Escritura de_____________________________________________ do livro nº _______, de folhas _______ 

a folhas ____, do notário _________________________________, lavrada a ___/___/____. Cota ________

2. Paroquial

Registo de _____________________ de _________________________________, lavrado a ___/___/____,

freguesia ________________________, filho de _______________________________________________

e de ______________________________________________________________. Cota _______________

3. Judicial

Autos de __________________________________________________________________, do ano _____,

maço _____ nº_____, das folhas:
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4. Municipal

(3) 
_____________________________________________________________________, de ___/___/____, 

das folhas: 

Cota ___________

5. Outros arquivos

(3) 
_____________________________________________________________________, de ___/___/____, 

das folhas: _____________________________________________________________________________ 

Cota ___________

6. Outros

Cota ____________

O presente pedido destina-se a (opcional):

Data: ____/____/______

Assinatura __________________________________

(1)
 Identificação do requerente

(2) 
Obrigatório para pedidos de reprodução ou certidão

(3)
 Designação do documento

Declaração prestada pelo requerente

Tomo conhecimento do teor do n.º 1 e 2 do artigo 8º da Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, diploma que aprovou o regime de acesso à informação 

administrativa e ambiental. A publicação, alteração, distribuição, comercialização, da totalidade ou de parte dos documentos produzidos carece de autorização por 

escrito do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Para mais informaçõess deve consultar https://www.amap.pt/p/legislacao e https://www.amap.pt/p/regulamento.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no 

presente formulário. Pode exercer os direitos previstos no art. 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação 

do tratamento, de portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança.

Para mais informações, deve consultar https://www.cm-guimaraes.pt/p/rgpd.
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