Formulário para pedido de Certidões de Registo Civil
Application form for Civil Registry Certificates
Modelo em Português (Portuguese)

Modelo internacional (International)

O modelo português narra o conteúdo do assento de
forma sintética. Nela são mencionados os elementos
extraídos do texto do assento, conjugados com as
modificações
introduzidas
pelos
averbamentos
existentes à margem (ex.: casamento, divórcio, etc.)

O modelo internacional permite a emissão de Certidões
de Registo Civil em vários idiomas, entre os falados
pelos países da Convenção de Viena 1976. Estes países
são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia Herzegovina,
Bulgária, Croácia, Eslovénia, Espanha, Estónia, França,
Itália, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte,
Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Polónia, Portugal,
Roménia, Sérvia, Turquia, Cabo Verde.
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Modelo bilingue 2016/1191
O modelo bilingue permite a emissão de
Certidões de Registo Civil em dois idiomas,
entre os falados pelos Estados Membros da
União Europeia. Dispensa legalização
quando apresentado no Estado recetor.
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Nascimento (Birth)
Casamento (Marriage)
Óbito (Death)
Deve juntar uma fotocópia dos Bilhetes de Identidade ou Cartões de Cidadão. Caso não seja
enviada a referida fotocópia, o processo será devolvido.
You must be registered in this Consulate.
Please ensure you attach a copy of your Bilhete de Identidade or Cartão de Cidadão otherwise, your request will not be processed.

Nome Completo (Full Name)
Data de Nascimento (Date of Birth)
Local de Nascimento (Place of Birth)
Nome completo do pai (Father’s full name)
Nome completo da mãe (Mother’s full name)
Morada completa (Address)
Número de telefone (Phone Number)
Endereço de correio eletrónico (E-mail)

Se pretende uma Certidão de modelo em Português
(o valor de uma certidão varia consoante a finalidade a que esta se destina)

Finalidade do pedido
Se pretende uma Certidão de Casamento
If you are requesting a Marriage Certificate

Nome do cônjuge / Spouse’s name
Data do casamento / Date of Marriage
Local do casamento / Place of Marriage
Se pretende uma Certidão de Óbito
If you are requesting a Death Certificate

Data do óbito / Date of Death
Local do óbito / Place of Death

Pagamento no Reino Unido
Postal order de £19,29 ( £17,04
.
+ £2,25 of
postage fees) para o Reino Unido
(inclui despesas de expedição)
Fee - £ 19,29 (£17,04 + £2,25 of postage fees)

Enviar requerimento e todos os documentos
necessários e um envelope auto-endereçado para:
Please, send the form, attaching all the required documents and
a self-addressed envelope to

Consulado Geral de Portugal em Londres
Portuguese General Consulate in London
3 Portland Place, W1B 1HR London
United Kingdom

