
PEDIDO PARA TRANSCRIÇÃO DE PROCESSO DE CASAMENTO JUNTO 
DO CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL NO LUXEMBURGO 

(QUANDO O PROCESSO DE CASAMENTO NÃO FOI ORGANIZADO ANTES DA 
CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO) 

 
O(s) abaixo(s) assinad(o)s, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Nome completo )______________________________________________________________ 

Nascido(a) aos  ____/_____/__________, em _______________________________________ 

De nacionalidade _____________________________________________________________ 

No estado civil de _____________________________________________________________ 

Telemóvel____________________________________________________________________ 

Email _________________________________________@____________________________ 

Residente em ________________________________________________________________ 

identificado(a) pelo C.C./ Passaporte n.º ___________________________________________ 

e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Nome completo )______________________________________________________________ 

Nascido(a) aos  ____/_____/__________, em _______________________________________ 

De nacionalidade _____________________________________________________________ 

No estado civil de _____________________________________________________________ 

Telemóvel____________________________________________________________________ 

Email _________________________________________@____________________________ 

Residente em ________________________________________________________________ 

identificado(a) pelo C.C./ Passaporte n.º ___________________________________________ 

solicita(m) a  TRANSCRIÇÃO do processo de casamento junto do Consulado-Geral de 

Portugal no Luxemburgo, e para o efeito declara(m) que (escrever a informação correspondente):---------- 

1. a) residência antes e depois do casamento:------------------------------------------------------------------ 

1.a) o(a)nubente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– antes ______________________________________________________________________ 

- depois _____________________________________________________________________  

1. aa) o(a) nubente:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– antes ______________________________________________________________________ 

- depois _____________________________________________________________________  

2. a) nacionalidade há data do casamento:---------------------------------------------------------------------- 

2.a)  o(a)nubente:______________________________________________________________  



2. aa) o(a) nubente: ____________________________________________________________ 

3. Filhos: 

   têm filhos comuns; 

 têm não comuns; 

 têm filhos comuns e não comuns; 

4. (regime de bens: comunhão de adquiridos, separação de bens, comunhão geral de bens):---- 
 

 regime de bens adquiridos; 

 

 separação de bens (necessário convenção); 

 

 comunhão geral de bens (necessário convenção); 

 

*NOTA:  

- Se o casamento foi celebrado entre dois portugueses, sem organização do processo de casamento, o regime é 

obrigatoriamente o imperativo da separação de bens. 

- Quanto for celebrada convenção antenupcial (comunhão geral de bens ou separação de bens), esta deve ser 

entregue, sob a forma de certidão original, emitida pelo Cartório Notarial onde a convenção foi celebrada, por 

forma a constar no registo civil português. Neste caso, acrescente o pagamento de 30,00 €. 

- Sempre que o(s) nubente(s) pretenda(m) adoptar o apelido do cônjuge, devem fazer requerimento para o 

efeito. 

 

5. Casamento:  civil ou  religioso  

6. (Local e data da celebração do Casamento)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os dados pessoais 

aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra referido e consinto a recolha 

dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam envolvidos no processo ou operacionalização do 

mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal estabelecido pelo referido pedido. ------------------------------ 
 

 

 
Luxemburgo, ___ de __________ de ___________  
 

Assinaturas, 
 (conforme documentos de identificação) 

(pode ser só assinado por um dos nubentes),  
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 
 

 


