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---------BRUNO MIGUEL VALENTE MONTEIRO, Presidente da Junta de Freguesia de 

Sobral da Adiça, concelho de Moura:------------------------------------------------------------------- 

---------Atesta para efeitos de Assistência Judiciária, segundo informações colhidas 

junto de _____________________________________________ e de 

_________________________________________________________, que, nascido  

em _______________________________ , no estado de _________________  , 

natural da freguesia de _________________________, concelho de 

__________________________,  filho  de 

____________________________________________e de 

____________________________________________, portador do B.I. / C.C nº. 

____________________, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

_____________________, em ______/_____/______.-------------------------------------------- 

---------Por ser verdade e pedido se passa o presente que vai assinado e autenticado 

com o selo branco em uso nesta Junta.------------------------------------ 

---------Sobral da Adiça e Secretaria da Junta, aos ______/_____/______.-------------------- 

                                                                   O PRESIDENTE DA JUNTA                                            

                                                            _______________________________             

 
 

 

De acordo com o Artigo 7º do RGPD, “Nome do freguês, autorizo expressamente a recolha dos meus 

dados pessoais (nome, morada, documento de identificação, entre outros relevantes) para o fim 

específico de ser emitido o atestado” 
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Recebido em ___/___ ___                                                                 Atestado registado  

Passado em  ___/___/___                 sob o nº. _______ 

 

 

_____________________________________________________, nascido em 

______/_____/______ , no estado de ______________________, filho de 

__________________________________________________ e de 

__________________________________________________, portador do Cartão de 

Cidadão nº ___________________, válido até ______/_____/______, solicita que lhe 

seja passado atestado, onde conste 

que____________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 
 
 

 Sobral da Adiça, aos ______/_____/______ 

                                    

 

                                                                      O Declarante 

       __________________________ 

       

      

 
 
 
 

De acordo com o Artigo 7º do RGPD, “Nome do freguês, autorizo expressamente a recolha dos meus 

dados pessoais (nome, morada, documento de identificação, entre outros relevantes) para o fim 

específico de ser emitido o atestado” 
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INFORMAÇÃO 

 

 Os abaixo designados tomam inteira responsabilidade perante a Junta de 

Freguesia de Sobral da Adiça, pelas declarações constantes no verso deste documento 

e em como o requerente está nas condições de lhe ser passado o atestado solicitado. 

 

 Sobral da Adiça, aos ___ de _________________________ de 201__. 

 Nome:____________________________________ Eleitor nº._______ 

 

 Sobral da Adiça, aos ___ de _________________________ de 201__. 

 Nome:____________________________________ Eleitor nº._______ 

 

 

De acordo com o Artigo 7º do RGPD, “Nome do freguês, autorizo expressamente a recolha dos meus 

dados pessoais (nome, morada, documento de identificação, entre outros relevantes) para o fim 

específico de ser emitido o atestado” 
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