
Nome do requerente: 

Telefones: e-mail: 

CPF: 

Cep: 

Nome: 

Nome de solteiro(a): Data de Nascimento: 

Concelho: 

Distrito: 

Filho de: e de: 

Nome do(a) conjuge (se for casado): 

 

    Local
       de        :
Nascimento

Cidade/Estado:

Local de Nascimento - Freguesia:

DADOS DO TITULAR DA CERTIDÃO DESEJADA:

Local: Exemplo: São Paulo

Se Nasceu fora do Brasil, informe a Data de entrada no País:

(Cidade)

(Estado)

Bilhete de Identidade (BI)

 Cartão de Cidadão (CC)

Bilhete de Identidade (BI)
                 ou                      :
 Cartão de Cidadão (CC)

Se for Brasileiro, informe o RG:

Avô

Avó

Avô

Avó

Local de Nascimento (Pai) - Freguesia: Concelho: Distrito:
(Bairro) (Cidade)

Local de Nascimento (Mãe) - Freguesia: Concelho:
(Cidade)

Distrito:
(Estado)

Obs:Preencha abaixo somente para pedido de certidões, caso contrário ignore as informações

(Bairro)

Ou, se nasceu fora de Portugal, informe apenas o País de nascimento:

Pedido de Certidão:Selecione

Certificado de Bagagem

Certificado de Inscrição
Consular

Certificado de Legalização
Automóvel

Certificado de Residência

Igualdade de Direitos:

qual finalidade:

Selecione

Atenção.: 1 via por solicitação, deverá apresentar este requerimento junto do seu devido comprovante de pagamento, confira os valores na tabela em nosso site,
Exemplo: Pedido de Certidão - Nascimento / Casamento / Óbito são 3 pedidos...

(Estado)

(Bairro)

Requerimento - Certificados Consulares

se for brasileiro:
Cidade/País

se for brasileira:
Cidade/País

Data de entrada no (Brasil):

Freguesia:
  (Bairro)

Concelho:
 (Cidade)

 Distrito:
(Estado)



PEDIDO DE CERTIDÃO

Preencha as informações a seguir caso solicite este serviço, do contrário ignore a página.
Após preenchido imprima junto ao requerimento*

Modelo Certidão (Assento Português):



Preencha as informações a seguir caso solicite este serviço, do contrário ignore as duas
próximas páginas; Após preenchidos, imprima junto ao requerimento*

CERTIFICADO DE BAGAGEM
(Declaração)

preencha e imprima 3 vias

   Eu                                                                 ,filho(a) de                                                          (pai)
 
   e                                                                    (mãe), data de nascimento:        /       /          ;
 
   Natural de:                                         (Estado/País), estado civil:                                    ;
 
   Resido em, endereço completo:                                                                              . Declaro por
 
   minha honra e responsabilidade que vou transferir a minha residência normal para Portugal no
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Exemplo: São Paulo - SP

 
   Informo que minha bagagem irá via:                         e será desembarcada à

Local:                                   , Data:        /       /         ;

Assinatura do requerente: __________________________________________

Assinatura de duas testemunhas: 1º __________________________________

                                                           2º  _________________________________

OBS: Todas assinaturas devem ser reconhecidas em Cartório e devidamente apostilhadas.

   dia      /      /        e vou fixar residência em endereço completo:

onde não tenho habitação guarnecida e que os objetos constantes da minha relação de

   bagagem anexa me pertencem há mais de um ano.

CEP: Cidade: ,



CERTIFICADO DE BAGAGEM
(Lista detalhada dos bens)
preencha e imprima 3 vias

Número Total de Itens:

Deve constar quantidades, marcas e modelos (para aparelhos eletro-eletrônicos deve discriminar o número de série).
Mencionar no final da lista o número total de itens;

quantidade quantidade
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