
por acaso a data for muito distante opte por fazer em São Paulo.
 

Local: Selecione o Local

Nome do Requerente: RG:

Telefones: (muito importante) E-mail: (forneça contactos directos)

CPF: 

Rua/Av.: Num: Apto: 

Bairro: CEP: Cidade: 

Nome 

Nome de solteira: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: Data de Nascimento 

Idade na época do casamento:  anos.

Freguesia: 

Nome 

Nome de solteiro: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: Data de Nascimento 

Idade na época do casamento:  anos.

Transcrição de Casamento e Óbito

REQUERENTE

ENDEREÇO DO REQUERENTE

Vem respeitosamente requerer a V. Exa. se digne autorizar, nos termos da lei portuguesa, a
transcrição do Casamento abaixo:

DADOS DA NUBENTE

DADOS DO NUBENTE

Exemplo: São Paulo

(Bairro)
Cidade/Estado/País:

Se nasceu em Portugal: Se nasceu no Brasil ou Exterior:

(Cidade)

(Estado)

Concelho de:

Distrito de:

Se você pretende ser atendido fora de São Paulo ou Santos, nas permanências consulares, verifique antes a data da próxima permanência. Se

Data de Nascimento:



Casamento contraído em  às  horas

No Cartório de Registro Civil : 

Rua/Av.: Num: Apto: 

Bairro: CEP: Cidade/Estado: 

Modalidade do casamento:
  Civil     Católico      Religioso não Católico

Casamento Simples 

Anteriormente à celebração do casamento houve processo de publicação de editais perante autoridade portuguesa?  não  sim 
 

Indicação do Consulado  

Trata-se de casamento em primeiras núpcias de ambos os nubentes?  sim  não

No caso de segundas núpcias, algum dos nubentes já tinha filhos?  sim  não

Declaro que estou ciente que, aos casamentos celebrados entre dois portugueses, após 01/06/1967, se não ocorreu processo de publicações antes do
casamento perante autoridade portuguesa competente, se aplica o regime imperativo de separação de bens

Nome Data de Nascimento 
Se o falecido for Portugês

Se o falecido não possuir a Nacionalidade Portuguesa

Freguesia: Concelho de: Distrito de: 

País: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

RESIDENTES EM

CASAMENTO

 
 
 
 

DADOS REFERENTE A TRANSCRIÇÃO DE ÓBITO

Vem respeitosamente requerer a V. Exa. se digne autorizar a transcrição de óbito de :

DADOS DO FALECIDO

SE NASCEU EM PORTUGAL

SE NASCEU FORA DE PORTUGAL, INFORMAR:

PAIS

(Bairro) (Cidade) (Estado)

Freguesia:

Concelho de:

Distrito de:

Cidade/Estado/País:
Se nasceu no Brasil ou Exterior:

(Bairro)

(Cidade)

(Estado)

Casamento com Pacto Antenupcial
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