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I. Registo de uma Criança

Nos termos do artigo 103º do Código de Registo Civil, o nome completo 
compor-se-á, no máximo, de seis vocábulos gramaticais simples ou compos-
tos, dos quais só dois podem corresponder ao nome próprio e quatro a ape-
lidos.

Os nomes próprios devem ser portugueses, de entre os constantes na 
onomástica nacional, ou adaptados, gráfica e foneticamente à língua portu-
guesa, não devendo suscitar dúvidas sobre o sexo do registando.

Só são admitidos nomes próprios estrangeiros sob a forma originária, se a 
criança a registar for estrangeira, tiver nascido no estrangeiro, ou tiver outra 
nacionalidade além da portuguesa, e ainda se algum dos progenitores for 
estrangeiro ou tiver outra nacionalidade além da portuguesa.

Acresce que a irmãos não deve ser dado o mesmo nome próprio.
Se houver dúvidas quanto à composição do nome, estas podem ser escla-

recidas mediante despacho do Diretor-geral dos Registos e do Notariado, 
por intermédio da Conservatória dos Registos Centrais.

O nome completo de uma pessoa, fora das hipóteses expressamente pre-
vistas no nº 2 do artigo 104º do Código de Registo Civil, apenas pode ser 
alterado mediante autorização do conservador dos Registos Centrais.


