CLUBE PORTUGUÊS DE
AUTOMÓVEIS ANTIGOS

Pedido de Certificação de Automóvel Antigo

www.cpaa.pt

Clube _______________________________________________________________________________________________Sócio Nº__________________
Proprietario:____________________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Número de Contribuinte _________________________________________ Número de Telefone __________________________________________
Pretendo que seja efetuada a inspeção / vistoria e emitido o Certificado de Automóvel Antigo para o veículo abaixo descrito, pelo que junto:
- Fotocopia do Livrete e Título de Propriedade
- 5 Fotografias do veículo:1 de frente, 1 de traseira e 1 de cada lateral e
- Obrigatório: 1 Fotografia do veículo tirada de frente direita a 3/4
Declaro que tomei conhecimento das condições de emissão do certificado da viatura antiga, bem como aceito os procedimentos Técnicos
necessários para efetuar a Inspeção e Vistoria, nada tendo a reclamar em caso da avaria ou acidente, verificado durante o processo de certificação:
Marca __________________________________________________ Modelo _____________________________ Certificado Nº___________________
Ano de fabrico _________ Matrícula _______________ Nº Motor e sua localização ____________________________________________________
Nº do quadro e sua localização ______________________________________________________
Vistoria: Homologação

Reinspecção

Mudança de Propriedade

Pretendo ser vistoriado em local a designar pelo Clube: Porto
Desejo receber Placa de Homologação Sim

Vaidade do pedido - 6 meses
Automóveis/Motas
Categoria A
Até 31 de Dezembro 1904
Categoria B
1905-1918
Categoria C
1919 - 1930
Categoria D
1931 - 1945
Categoria E
1946-1960
Categoria F
1961-1970
Categoria G
1971-1980
Categoria H
Depois de 1981

Validade

Não

Lisboa

Matrícula da Época
outro Local

Reemissão de Certificado

____________________ (sujeito a disponibilidade)

Assinatura________________________ Data _____/_____/________
AUTOMOVEIS

MOTOS

Homologação: € 60.00

Homologação € 30.00

Reinspecções: € 60.00

Reinspecções: € 30.00

10 Anos

8 Anos

6 Anos

4 Anos

As vistorias efetuadas pela Comissão técnica do CPAA, substituem a inspeção Periódica obrigatória (IPO) a todas as viaturas com idade superior a
30 Anos, em conformidade com o Decreto-Lei N.º 144/2017.
Mudança de Proprietário:
Matrícula da Época:
Faltas:

É necessária a reemissão de certificado e uma reinspecção, caso esteja fora da validade sendo praticados os preços
da tabela em vigor.

Parecer para atribuição de matrícula da Época tem um custo de € 50.00 sendo necessária efetuar uma vistoria ao veículo
com o custo de uma Homologação.

As faltas nas vistorias de homologação ou reinspecção sofrerão uma sobretaxa de € 20.00, caso não seja comunicada a ausência aos
serviços CPAA com a antecedência de 24 horas.

Placa de Homologação:

Opcional, com um custo para Automóveis € 25.00 e para Motos € 20,00

Reemissão de Certificado:

Em caso de extravio ou reemissão do certificado de Automóvel Antigo, poderá ser emitida uma 2ª via, (com a validade
da última inspeção), com um custo de € 15,00.

PAGAMENTO
Junto comprovativo de transferência bancária, ou cheque nº ___________________________, no valor de ________________________ euros
para os e-mails indicados ou para a morada Clube Português de Automóveis Antigos
IBAN PT50.0033.0000.50007020713.05 – Millennium

