WEDDING REQUEST FORM / FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE
CASAMENTO

Groom’s Details:
First Name/ Primeiro nome:
Middle Name/ Nome do meio:
Surname/ Sobrenome:
Full residential Address/ Endereço residencial completo:

Country of residence/ País de residência:

Citizenship/ Cidadania:

ID card or Passport Number/ Bilhete de identidade ou número do passaporte:
Issue from/ Questão de:
Valid Until/ Válido até:

Type of Document/ Tipo de documento:

If you are not the citizen of EU countries please state if you have a valid entry permit to reside in the EU?
Se não é cidadão dos países da UE, indique se tem uma autorização de entrada válida para residir na UE?

If yes visa number/ Se sim, número do visto:

Issuing Authority & Country/ Autoridade Emissora e País

** If No you still can get married on Isle of Pontinha but you cannot leave the island to enter any part of Madeira
please contact us to get further help.

** Se ainda não podes casar na Ilha da Pontinha mas não podes deixar a ilha para entrar em qualquer parte da Madeira
por favor contacta-nos para obter mais ajuda.

Bride’s Details:
First Name/ Primeiro nome:
Middle Name/ Nome do meio:
Surname/ Sobrenome:
Full residential Address/ Endereço residencial completo:

Country of residence/ País de residência:

Citizenship/ Cidadania:

ID card or Passport Number/ Bilhete de identidade ou número do passaporte:
Issue from/ Questão de:
Valid Until/ Válido até:

Type of Document/ Tipo de documento:

If you are not the citizen of EU countries please state if you have a valid entry permit to reside in the EU?
Se não é cidadão dos países da UE, indique se tem uma autorização de entrada válida para residir na UE?

If yes visa number/ Se sim, número do visto:

Issuing Authority & Country/ Autoridade Emissora e País

** If No you still can get married on Isle of Pontinha but you cannot leave the island to enter any part of Madeira
please contact us to get further help.
** Se ainda não podes casar na Ilha da Pontinha mas não podes deixar a ilha para entrar em qualquer parte da Madeira
por favor contacta-nos para obter mais ajuda.
Were any of you married before in any EU country? / Algum de vocês casou antes em algum país da UE?
If yes then please state when did you marriage end and where did you file your separation/divorce documents? / Se
sim, por favor indique quando é que o seu casamento acabou e onde arquivou os seus documentos de separação /
divórcio?

If yes then please state where was your marriage or civil partnership register? / Se sim, por favor indique onde foi o
seu casamento / parceria civil?

Would you like us to arrange the ceremony for you? / Você gostaria que organizássemos a cerimônia para você?

If yes please tell us if you would like a: Christian/Muslim/Jewish/Hindu religious scholar? / Se sim, por favor, diganos se você gostaria de um: cristão / muçulmano / judeu / erudito religioso hindu?
If no please tell us what are your arrangements for guests? / Se não, por favor, diga-nos quais são os seus arranjos para
os hóspedes?

Please tell us how many guests are expected on your wedding day? / Por favor, diga-nos quantos convidados são
esperados no dia do seu casamento?
Would you like us to arrange some refreshments & catering for your guests? / Você gostaria de nos organizar algumas
bebidas e catering para seus convidados?
Contact Address/Phone Number with country code/Email address
Endereço de contato / número de telefone com o código do país / endereço de e-mail

Fee / Taxa
Island Administration Fee / Taxa de
administração da ilha
Bride & Groom / Noiva e noivo
Marriage Ceremony Fee / Taxa de cerimônia
de casamento
Marriage Registration Fee / Taxa de Registro
de Casamento
Copy of Certificate / Cópia do Certificado
Environmental Health fee / Taxa de saúde
ambiental
Madeira Island Contribution / Contribuição
da Ilha da Madeira
Guests Entrance / Entrada dos convidados
Total Fee for Bride & Groom with

€ 5.00
€ 5.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 5.00
€ 0.50
€ 2.50
€ 25.50

registration certificate / Taxa total para
noiva e noivo com certificado de matrícula

