
 
 Requerimento  

Transcrição de Casamento celebrado no Estrangeiro 

 
(nome completo requerente )---, na qualidade de --- (nubente, filho, neto, mandatário.. etc), titular do documento 
de identificação (BI, Passaporte, Carteira de identidade, cédula profissional… etc)  nº --- , emitido por --- (entidade 
emissora), válido até --- (data de validade), com residência em --- (rua, nº porta, andar, lado, localidade, cidade, código 
postal completo, país…  NOTA- para onde deve ser enviado correspondência relativa ao processo), com contacto telefónico nº --
- , e e-mail --- , vem requerer a V/ Exª a transcrição do casamento respeitante a  -
--  e --- (nome completo dos nubentes), juntando para o efeito a respectiva certidão e demais 
documentos e prestando as seguintes declarações: 
 
 
O Nubente: 
Nome completo: ---- (à altura do casamento) 
Data de nascimento: ---- (DDMMAAA)     Estado civil: --- (à altura do casamento) 
Nacionalidade: --- (à data do casamento) 
Naturalidade: --- (sendo Português a freguesia/concelho/distrito;  sendo estrangeiro a cidade/estado/pais) 
Filiação: --- e --- (nomes completos) 
Residência à altura do casamento: --- (rua, nº porta, andar, lado, localidade, cidade, pais… ) 
 
A Nubente: 
Nome completo: ---- (à altura do casamento) 
Data de nascimento: ---- (DDMMAAA)     Estado civil: --- (à altura do casamento) 
Nacionalidade: --- (à data do casamento) 
Naturalidade: --- (sendo Português a freguesia/concelho/distrito;  sendo estrangeiro a cidade/estado/pais) 
Filiação: --- e --- (nomes completos)  
Residência à altura do casamento: --- (rua, nº porta, andar, lado, localidade, cidade, pais… ) 

 
Dados relativos à celebração do casamento 

 
Hora e data do casamento: --- horas e --- minutos, do dia --- de--- de----- 
Lugar da celebração: --- (constante na certidão de casamento) 
Celebrante: ----- (qualidade e nome completo) 
Casamento: --- (Civil, Católico, Religioso, outro ), --- (com/sem) convenção antenupcial  
Nome do Nubente após o casamento: --- (nome completo) 
Nome da Nubente após o casamento: --- (nome completo) 
            
 
Declara estar ciente que, aos casamentos celebrado entre dois Portugueses após 01 
de Junho de 1967, se não ocorreu processo prévio de publicação do casamento 
perante autoridade Portuguesa competente se aplica o regime imperativo de 
separação de bens. 
 
Mais declara não ter promovido a transcrição do casamento junto de Consulado de 
Portugal. 

 
 

--- (Local), -- de ---- de 20 -- 
 

______________________________ 
(assinatura do requerente com reconhecimento de autenticidade ou mandatário com poderes) 


