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

 
Os abaixos assinados, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Nome completo)______________________________________________________________ 

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

De nacionalidade _____________________________________________________________ 

No estado civil de _____________________________________________________________ 

Filho(a) de ___________________________________________________________________ 

e de ________________________________________________________________________ 

Profissão ____________________________________________________________________ 

Ano de Escolaridade___________________________________________________________ 

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 _____________________________________________________________ 

Filho(a) de ___________________________________________________________________ 

e de ________________________________________________________________________ 

Profissão ____________________________________________________________________ 

Ano de Escolaridade___________________________________________________________ 

Telemóvel____________________________________________________________________ 

Email _________________________________________@____________________________ 

Residente em ________________________________________________________________ 

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

solicitam a organização do processo de casamento junto do Consulado-Geral de Portugal no 

Luxemburgo, e para o efeito declaram que (escrever a opcão correspondente):---------------------- 

-a)  tem filhos comuns: 

 b)  não têm filhos comuns;  



c)  têm filhos comuns e não comuns: 

d) regime de bens e a lei aplicável escolhidos: 

  comunhão de adquiridos (Declaração anexo, referente ao Regulamento (EU) 2016/1103 do Conselho de 24 de Junho de 2016) 

 

 Separação de bens (necessário convenção); Lei aplicável  _______________________ 

                 (informação: a Lei aplicável escolhida, deverá ser do país da nacionalidade ou residência) 

 comunhão geral de bens (necessário convenção); Lei aplicável  ___________________ 

                 (informação: a Lei aplicável escolhida, deverá ser do país da nacionalidade ou residência) 

- e) Casamento:  civil ou  religioso  

- f) (local exacto da celebração do Casamento)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- g) (data prevista para a celebração do casamento, necessitando de aprovação do Serviço 

onde será o mesmo celebrado)___________________________________________________ 

(Nota: se for previsto celebração de casamento no Consulado-Geral, a data deverá ser meramente 

indicativa, uma vez que carece de disponibilidade por parte do Sr. Cônsul-Geral) 

 

 Solicitam,  ainda o envio do Certificado de Capacidade Matrimonial e respectivas 

certidões de nascimento para a seguinte  morada:----------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
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),  
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:----------------------------------------------------------- 

- No Consulado-geral de Portugal no Luxemburgo, só poderão celebrar casamento dois cidadãos de 
nacionalidade portuguesa; 

Regime de bens: 
Comunhão de adquiridos 
Fazem parte da comunhão o produto do trabalho dos cônjuges e os bens adquiridos a título oneroso na constância do 
matrimónio, que não sejam excetuados por lei. 
São considerados bens próprios de cada um dos cônjuges os bens que cada um deles tiver ao tempo da celebração do 
casamento, os que vier a receber a título gratuito (doação ou sucessão) e os bens adquiridos na constância do 
matrimónio por virtude de direito próprio anterior ao casamento. 
Comunhão geral 
Neste regime de bens o património comum é constituído por todos os bens presentes e futuros de ambos os cônjuges, 
independentemente de serem adquiridos a título oneroso ou gratuito, antes ou depois do casamento. 
Note-se que, em caso de divórcio, nenhum dos cônjuges pode receber na partilha mais do que receberia se o 
casamento tivesse sido celebrado segundo o regime da comunhão de adquiridos. 
O regime da comunhão geral de bens não pode ser escolhido para o casamento quando os nubentes já tenham filhos 
não comuns. 
Separação de bens 
Neste regime de bens não há comunhão de nenhum bem, quer tenha sido adquirido a título oneroso ou gratuito, antes 
ou depois do casamento. 
Cada um conserva o domínio de todos os seus bens, quer presentes quer futuros. 
A lei impõe o regime imperativo da separação de bens quando o casamento tenha sido celebrado sem organização do 
processo preliminar de casamento ou quando um, ou ambos os nubentes, já tenha completado 60 anos de idade. 

 

Escolha do regime de bens 

A escolha do regime de bens faz-se por convenção antenupcial, acordo em que os noivos escolhem, livremente, um 
dos três regimes de bens previstos legalmente. 

Nota:. É possível que os noivos estipulem para o seu casamento um regime de bens diferente dos legalmente 
previstos, desde que respeitem os limites da lei. 

A convenção antenupcial é celebrada por escritura pública, num cartório notarial, ou lavrada pelo conservador. Após a 
convenção antenupcial o casamento tem de ser realizado dentro do prazo de 1 ano, quando a convenção foi celebrada 
por escritura pública, ou no prazo concedido para a sua realização, quando a convenção foi lavrada pelo conservador 
do registo civil, sob pena de caducidade. 

Imposição legal 

Em dois casos específicos a lei impõe o regime da separação de bens: 

Sempre que algum dos noivos, à data do casamento, tenha idade igual ou superior a 60 anos;Sempre que antes do 
casamento não correu na conservatória do registo civil o processo destinado a averiguar se legalmente o casamento se 
pode realizar – processo de publicações - (o que a lei admite em determinadas circunstâncias). 

Num caso específico a lei impõe a impossibilidade do regime da comunhão geral: 

Sempre que algum dos noivos já tenha filhos, ainda que estes sejam maiores ou emancipados (tenham casado). 

Quando não se faz Convenção Antenupcial 

Quando os noivos não tenham escolhido o regime de bens do casamento, a lei estabelece como regime de bens 
supletivo o Regime da Comunhão de Adquiridos. 


