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PT/AMAP/NOT/CNGMR01/010 - Protestos de títulos de crédito

Description level

SR

Reference code

PT/AMAP/NOT/CNGMR01/010

Title type

Atribuído

Title

Protestos de títulos de crédito

Production dates

1849-05-10 - 1974-08-01

Dimension and support

344 liv., 1 mç; papel

Holding entity

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Scope and content

Série inicialmente designada por registo de protesto de letras, nela consta o registo integral da letra,
participação da sua falta de pagamento e do protesto realizado. Para além desta série surge, com o
decreto n.º 15:304 de 2 de abril de 1928, o registo da apresentação dos protestos. Nele constam a data da
apresentação, quem a faz, o nome do devedor, o valor da letra e a data em que se comunicou a este
último a falta de pagamento da letra. A partir do Código do Notariado, decreto-lei n. 42 933 de 20 de abril
de 1960, a série passa a ter a designação de protestos de títulos de crédito, e inclui também o registo dos
instrumentos de protesto. O livro de protestos destina-se ao registo da apresentação de títulos de protesto,
aos respetivos instrumentos de protesto, bem como à menção do seu levantamento.
Basto Junior, António José da Silva. Fl. 1900-1938, notário, Carvalho, Joaquim Pereira de. Fl. 1938-1940,
notário, Guimarães, José da Silva Basto. Fl. 1873- 1900, notário, Mascarenhas, Eduardo Borges Vieira de.
Fl. 1945-1952, notário, Silva, Clarisse Gomes da. Fl.1957-1968, notária, Silva, João Machado da. Fl.19681971, notário
Original

Onomastic index

Documental tradition
Technique type

Manuscrito

Access restrictions

Comunicável, salvo os originais em mau estado de conservação.

Conditions governing use

Physical facet

A reprodução deverá ser solicitada por escrito, através de requerimento dirigido ao responsável da
instituição. O seu deferimento encontra-se sujeito a restrições, atendendo ao estado de conservação e o
fim a que se destina.
Bom

Language of the material

Portuguese

Writting

Latin
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