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MODELO 11 

Casamento: Transcrição de casamento 

Artigos 184º a 187º do Código do Registo Civil 

 

Documentos a apresentar para transcrição de casamento sem precedência de processo 

preliminar para casamento junto às autoridades portuguesas 

1. Certidão de cópia integral do assento de casamento, devidamente legalizada pelo Departamento Consular do 

Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda; 

2. Certidão de cópia integral do assento de nascimento do nubente estrangeiro, com o casamento averbado, 

devidamente legalizada pelos Serviços Técnicos da Direcção Geral dos Registos e Notariado, pelo Departamento 

Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em 

Luanda; 

3. Originais e fotocópias simples dos B.I.s dos nubentes; 

4. Número de Inscrição Consular do(a) cidadã(o) português(a); 

5. Dados que permitam a localização do assento de nascimento português; 

 

Documentos a apresentar para transcrição de casamento com precedência de processo 

preliminar para casamento junto às autoridades portuguesas 

1. Certidão de cópia integral do assento de casamento, devidamente legalizada pelos Serviços Técnicos da 

Direcção Geral dos Registos e Notariado, pelo Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da 

República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda. 

2. Número de Inscrição Consular do(a) cidadã(o) português(a). 

3. Original e fotocópia do B.I. do nubente estrangeiro, devidamente legalizada pelo Notário, pelo Departamento 

Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em 

Luanda. 
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Documentos a apresentar para casamento ocorrido antes da independência das exs. Colónias 

Alínea a), do nº. 2, do Artigo 10º e 12º do Código do Registo Civil 

1. Certidão de cópia integral do assento de casamento civil ou religioso, devidamente legalizada pelos Serviços 

Técnicos da Direcção Geral dos Registos e Notariado, pelo Departamento Consular do Ministério das Relações 

Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda. 

2. Certidão de cópia integral do assento de nascimento ou de baptismo do nubente estrangeiro, com o casamento 

averbado, devidamente legalizada pelos Serviços Técnicos da Direcção Geral dos Registos e Notariado, pelo 

Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e pelo Consulado-Geral 

de Portugal em Luanda. 

3. Originais e fotocópias simples dos B.I.s dos nubentes. 

4. Número de Inscrição Consular do(a) cidadã(o) português(a). 

5. Dados que permitam a localização do assento de nascimento português. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Todos os documentos estrangeiros devem ser devidamente legalizados pelo Consulado de Portugal no país 

emissor ou ter a Apostila da Convenção de Haia. Quando escritos em língua estrangeira, deverão ser acompanhados da 

respetiva tradução igualmente legalizada. 

NOTA 2: Todos os atos consulares estão sujeitos a emolumentos consulares que podem ser consultados na Tabela de 

Emolumentos Consulares disponível no site deste Consulado: https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/assuntos-

consulares/informacao-geral/tec  

 

AVISO: O incumprimento das instruções acima referidas resulta na obrigação de nova marcação. 
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