
Lisboa prepara-se para acolher os 
Casamentos de Santo António, 
dando continuidade a uma das ini-

ciativas mais acarinhadas pelos lisboetas. 
Ciente da importância deste evento no ima-
ginário popular da cidade, a Câmara Mu-
nicipal convida uma vez mais, os enamora-
dos de Lisboa a celebrarem o seu casamento, 
sob os auspícios de Santo António, no 
próximo dia 12 de junho.
À semelhança dos anos anteriores, serão 
dezasseis casais os protagonistas desta 
festa. Dezasseis novas famílias que viverão 
e crescerão em Lisboa, simbolizando a re-
vitalização geracional e o compromisso da 
cidade com as famílias que a habitam. 
Festa e solenidade, tradição e modernidade 
são as marcas dos Casamentos de Santo 
António, e o segredo da sua longevidade 
nas celebrações da cidade.

O Presidente  
da Câmara Municipal de Lisboa

                
Fernando Medina
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www.casamentosdesantoantonio.cm-lisboa.pt

 casamentosdesantoantonio



REGULAMENTO

1. Pelo menos um dos noivos deverá residir em 
Lisboa;

2. Os noivos deverão estar em situação legal 
para contrair casamento;

3. Aceitação por parte dos noivos das regras 
exigidas pela celebração atribuída;

4. Aceitação por parte dos noivos de entrevistas, 
filmagens e respetiva publicação nos vários 
meios de comunicação social;

5. O processo de candidatura (ficha de inscrição 
e respetivos documentos) deverá ser apresen-
tado entre os dias 5 de janeiro e 12 de março 
de 2018, nas Lojas Lisboa;

6. Na fase de seleção existirá uma entrevista 
prévia com os noivos pela comissão designada 
para o efeito;

7. No dia 30 de março de 2018 serão divulgados 
os nomes dos casais selecionados e afixada a 
respetiva lista no Edifício Municipal do 
Campo Grande.
Esta informação será também publicada na 
Revista Maria, num jornal de grande tiragem 
e em casamentosdesantoantonio.cm-lisboa.pt

8. Os casamentos realizar-se-ão no dia 12 de 
junho de 2018.

consulte o regulamento completo em
casamentosdesantoantonio.cm-lisboa.pt

Documentos a apresentar 
no ato de inscrição

1.Cartão de Cidadão ou Bilhete  
de Identidade e cartão de eleitor

2. Assento de Nascimento atualizado 
(fotocópia simples)

3. Comprovativo de residência  
passado pela Junta de Freguesia

4. Fotografia atual tipo passe

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

de 5 de janeiro 
a 12 de março de 2018 

A ficha de inscrição e respetivos documentos 
deverão ser apresentados nas Lojas Lisboa 

• ALCÂNTARA: Rua da Cozinha Económica, 36A - 
loja E acesso também pela Rua de Cascais  
(10h às 17h | segunda a sexta)

• BAIXA: Rua Nova do Almada, 2 - 3.º (8h às 20h | 
segunda a sexta)

• ENTRECAMPOS: Edifício Central do Município - 
Campo Grande, 25 (8h às 20h | segunda a sexta)

• LUMIAR: Rua Manuel Marques, 6H - Edifício 
Odense (8h às 20h | segunda a sexta)

• MARVILA: Loja do Cidadão de Marvila, Centro 
Comercial Pingo Doce da Bela Vista, Av. Santo 
Condestável, lote 8 - loja 34 (9h às 19h | segunda a 
sexta; 9h às 13h | sábados)

INFORMAÇÕES 

808 203 232

Período das inscrições:

de 5 de janeiro
a 12 de março de 2018

Este boletim deve ser entregue até dia 12 de Março de 2018 
em qualquer Loja Lisboa (moradas em www.cm-lisboa.pt/
servicos/atendimento-municipal/lojas-lisboa)


