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CERTIFICADO DE CAPACIDADE MATRIMONIAL 

(MODELO 5) 

 

 
O)A) Português(a) residente no estrangeiro que pretenda casar perante as autoridades locais pode 

requerer a verificação da sua capacidade matrimonial a qualquer conservatória do registo civil ou aos 

agentes diplomáticos ou consulares para a organização do processo preliminar de casamento (Vide nº. 3, 

do Artº. 130º, do Código do Registo Civil).  

 

I – Para casamento de português(a) com cidadã(o) angolana(o)  

 

1. Inscrição consular do(a) cidadã(o) português(a) e original e cópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;  

 

2. Certidão de cópia integral de assento de nascimento da(o) nubente angolana(o), (validade da 

certidão 6 meses), legalizada pelos Serviços Técnicos da Direcção Nacional 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. Original do B.I. da(o) nubente angolana(o) e respectiva fotocópia, devidamente autenticada pelo 

notário, pelo Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da República de 

Angola e pelo Consulado Geral de Portugal em Luanda;  

 

II– Para casamento de português(a) com cidadã(o) de dupla nacionalidade portuguesa/angolana  

 

1. Os nubentes têm que estar inscritos no Consulado-Geral de Portugal em Luanda;  

 

2. Fotocópias e originais do B.I. ou do Cartão de Cidadão português dos nubentes; 

 

3. Original da certidão de cópia integral do assento de nascimento angolana do duplo nacional (não 

necessita de estar legalizada);  

 

4. Original e fotocópia do B.I. angolano do duplo nacional, devidamente autenticada, conforme o 

ponto nº. 3, de I);  

 

III– Para casamento de português(a) com cidadã(o) estrangeira(o) que não é angolano  

 

1. Certidão de nascimento do nubente estrangeiro devidamente autenticada; 

 

2. Certificado de capacidade matrimonial se o respectivo país passar ou então documento 

comprovativo que não emite o referido documento (que pode ser emitido pela respectiva 

embaixada); 

 

3. Inscrição consular do(a) cidadã(o) português(a) e original do B.I. ou Cartão de Cidadão; 
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R. S. 

 

IV– Para casamento entre portugueses  

 

1. Inscrição consular e original do B.I. ou Cartão de Cidadão.  

 

NOTA1: É obrigatória a presença dos nubentes ou de seus legais mandatários, bem como o nome da 

Conservatória onde será celebrado o casamento e se há adopção de apelidos, qual e por quem?  

Também é necessário saber qual o regime que irá ser adoptado que podem ser Separação Geral de Bens 

(obriga a escritura), Comunhão Geral de Bens (obriga a escritura e não pode ser adoptado caso existam 

filhos não comuns) e Comunhão de Adquiridos.  

 

NOTA 2: Todos os documentos escritos em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução 

devidamente legalizada por consulado português ou ter a Apostila da Convenção da Haia.  

 

 

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


