
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 O primeiro Senhor Padre com quem tendes de falar é o Pároco da nubente. Ide 

seguindo as orientações que ele vos der… 

 

 O mais tardar até ao dia antes do Casamento, tendes de me entregar dois 

documentos:  

 O Certificado dos Serviços Centrais da Diocese. Este documento é-vos 

entregue pelo Pároco da nubente. 

 O Certificado do Registo Civil. Este documento sois vós que o ides 

buscar ao Registo Civil (a não ser que o Pároco se tenha oferecido para 

tratar também do Processo Civil). Os funcionários do Registo Civil de 

Barcelos são muito simpáticos. Sois atendidos na hora. Ireis entregar 

120,00 €. Dali a poucos dias, podeis ir buscar o tal Certificado. Vale por 6 

meses 

 

 Pelo menos no fim do Casamento, tendes de me entregar as duas fotocópias dos 

Bilhetes de Identidade das duas testemunhas («padrinhos»). Mesmo que queirais que 

assinem mais duas pessoas (no Livro da Paróquia), só preciso das fotocópias das duas primeiras. 

Estas testemunhas têm de ter mais de 18 anos. 
 

  Se eu não estiver em casa, metei esses documentos na Caixa do Correio da 

Residência Paroquial de Pereira. 

 

 Se conseguirdes um Senhor Padre para assistir ao vosso casamento, melhor para 

mim… Nesse caso, o Senhor Padre vai-vos dizer que precisa de uma delegação da 

minha parte. Dizei-lhe que eu costume estar presente, mas, se por acaso não puder, 

delegarei por escrito. 

 

 Quando faltar uns dois meses para o Casamento, precisais de passar pela Franqueira 

para falar com o Sacristão da Capela (Sr. Manuel Rodrigues): para combinardes 

pormenores de decoração e para saberdes se haverá mais casamentos nesse dia. No 

caso de haver, ele dar-vos-á o contacto dos outros, para combinardes uma possível partilha das 

despesas com as flores…    
  O Sacristão está lá todos os dias, durante as horas  de expediente (9 às 12 e 14  

          às 18 horas). 

  Aos Domingos, antes ou depois da Eucaristia das 10 horas, é a  certeza que o  
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         encontrais na Sacristia. 

  Podeis confirmar pelo seu telefone: 964 437 425 
     

 No fim do Casamento, ireis entregar-me 35,00 € (ou 25, se for outro Senhor Padre a 

assistir ao vosso Casamento). 

 

 Também ides entregar ao Sacristão da Capela, para a manutenção do Santuário, 

100,00 €. 

 

 Trazei um Grupo Coral que não deixe ficar mal os cristãos que estivermos presentes 

na Celebração. 

Dispenso-vos de me informar qual é e o que vai cantar. Confio no vosso bom 

senso. 

 

 Por vezes, resolveis fazer uns guiões, uns livrinhos para dar aos convidados, com as 

Leituras e Ritual do Matrimónio. 

  É convosco. 

  Tendes na Internet o esquema, com as várias opções. Todas oficiais. 

 Em: Arciprestado de Barcelos – Sacramentos – Matrimónio 

 Tudo o que não andar por aí… é baixar de qualidade 

 

 Se não escolherdes outras, as Leituras do vosso Casamento serão as que vão ser 

proclamadas nas Eucaristias desse Domingo (ou tarde do Sábado) 

São as que eu prefiro, mas podeis escolher outras, desde que venham no 

Ritual. 

 

 Sois convidados para uma reunião de preparação, no segundo Domingo de cada 

mês, às 19h30 numa sala do Centro Paroquial de Pereira. 

Será orientada por Leigos. Ambiente familiar. 

Certamente, irão estar convosco outros noivos de outras paróquias, que também 

foram convidados. 

 A funcionária do Arciprestado (D. Ana Maria, de Pereira, tel. 961 814 475) irá 

lembrar-vos e confirmar a próxima reunião. 

 Sem dúvida que o melhor era frequentardes o Curso de Preparação para o 

Matrimónio que decorre, todos os anos, durante os 6 Sábados da Quaresma, às 19h00, no 

Colégio de La Salle. Informai-vos com o vosso Pároco ou com a funcionária do 

Arciprestado. 

 

 Para qualquer assunto, podeis contactar-me:  968 015 870 

tiagombarros@sapo.pt  

                                                                                   

 Se não concordardes com qualquer atitude minha ou de qualquer outro Sr. Padre 

tendes o direito de vos dirigirdes aos Serviços Centrais da Diocese: 

 

Rua S. Domingos, 94 B, 4710-435 BRAGA.  

Tel. 253 203 180;  

Email: diocese@diocese-braga.pt 

(Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira - 9,30h às 12,00h e das 14,00h às 16,00h) 

 

mailto:tiagombarros@sapo.pt
mailto:diocese@diocese-braga.pt


 

 

 

Pereira: 30 de Junho de 2016 
 

O Capelão: P.e Tiago Martins de Barros 

 

 

 

 

 

 

 


