
 

 
 

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NA FRANÇA 
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE EN FRANCE 

PARIS 

 

 

MINUTA PARA PEDIDO DE CELEBRAÇÃO  

DE CASAMENTO/ CERTIFICADO DE CAPACIDADE 

MATRIMONIAL 
 

 

Eu……………………………………, de nacionalidade Moçambicana, portador 

de Bilhete de Identidade / Passaporte número …………….., emitido em 

………….…, aos …/…/…., valido até …../…./……, residente em 

…………………………………………………, vem por este meio solicitar a 

Vossa Excia se digne autorizar a celebração do meu casamento com Sr./Sra. 

………………., de nacionalidade ……………., portador de Bilhete de 

Identidade / Passaporte número …………….., emitido em ………….…, aos 

…/…/…., valido até …../…./……, no dia …./…./2015 às …. Horas, na 

Embaixada da República de Moçambique em Paris. 

 

 

Pede deferimento 

 

 

________________________ 

(Assinatura do requerente) 

 

 

Paris, …….. de…………  de 2015 

 

 
Anexar os seguintes documentos:  

 Atestados de residência actual dos nubentes 

 Certidões de narrativa completa de nascimento com menos de 6 meses. 

 Fotocópia dos passaportes ou bilhetes de identidade dos nubentes 

 Certificado de capacidade matrimonial (caso o(s) nubente(s) não seja(m) moçambicano(s)). 

NB: Os documentos de cidadãos estrangeiros devem ser traduzidos e legalizados. 

 

 



 

Sr./Sra.…………………… 

Endereço:………………… 

Caixa Postal e Cidade:…… 

Tel:...................................... 

 

Á 

Embaixada da República de Moçambique 

na República Francesa. 

Serviço Consular. 

 

 

ASSUNTO: Pedido de Celebração de Casamento/Certificado de capacidade 

Matrimonial  

 

 

Eu……………………………………, de nacionalidade Moçambicana, portador 

de Bilhete de Identidade / Passaporte número …………….., emitido em 

………….…, aos …/…/…., valido até …../…./……, residente em 

…………………………………………………, vem por este meio solicitar a 

Vossa Excia se digne autorizar a celebração do meu casamento com Sr./Sra. 

………………., de nacionalidade ……………., portador de Bilhete de 

Identidade / Passaporte número …………….., emitido em ………….…, aos 

…/…/…., valido até …../…./……, no dia …./…./2015 às …. Horas, na 

Embaixada da República de Moçambique em Paris. 

 

 

Pede deferimento 

 

O requerente 

 

 

Assinatura: ________________________ 

 

 

Paris, …….. de…………  de 2015 

 
Anexar os seguintes documentos:  

 Atestados de residência actual dos nubentes 

 Certidões de narrativa completa de nascimento com menos de 6 meses. 

 Fotocópia dos passaportes ou bilhetes de identidade dos nubentes 

 Certificado de capacidade matrimonial (caso o(s) nubente(s) não seja(m) moçambicano(s)). 

NB: Os documentos de cidadãos estrangeiros devem ser traduzidos e legalizados. 


