
7 .מס, 6סעיף 

הצהרה

אזרחות פורטוגזית, על ידי התאזרחות, אני מצהיר כי: קבללצורך הבקשה ל

ולדתי.נ, הארץ שבה   מעולם לא התגוררתי בארץ זרה אחרת, חוץ מ

חייתי/ביקרתי במדינות הזרות הבאות

בתקופות הבאות: ,  

- ב , /  / - לעד ,             /           /                 (ציין תאריך) מ

-ב  , /  / -, עד ל             /           /                 מ )ציין תאריך(

-ב  , /  / -, עד ל             /           /                 מ )ציין תאריך(

-ב  , /  / -, עד ל             /           /                 מ )ציין תאריך(

-ב  , /  / -, עד ל             /           /                 מ )ציין תאריך(

-ב  , /  / -, עד ל             /           /                 מ )ציין תאריך(

, _______, ____2017 ,  ותאריך( )מיקום

      :חתימה
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מר שר המשפטים,

,כבודוהוד 

 שם פרטי 

 שם משפחה 

 תאריך לידה ________________________ למצב משפחתי ________________________________

 _______________________ עם אזרחות _______________________________________ -נולד ב

 בן/בת ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ -ו 

 ____________________________ -_____________________________, מתיישב בעוסק במקצוע 

_____________________________________________________________________________

 נושא*  ________________ מס'. ___________,הנופקה ע"י _______________, בתאריך ____/__/__

 'לחוק מס 7, פסקה 6העניק אזרחות פורטוגזית באמצעות התאזרחות בהתאם לסעיף ל כבודךמהוד בא לבקש 
ממוצא יהודי  וביולי, בשל היות 29מיום  1/2013באוקטובר, בניסוח החוק האורגני מס'  3 -המ 37/81

 פורטוגזי.

ת מסורת השייכות לקהילה ספרדי לשם כך הוא מצהיר כי )להצביע ולהמחיש את הנסיבות הקובעות את
של הורה משותף מהקהילה הספרדית  עקיףממוצא פורטוגלי, שמות משפחה, שפת משפחה, צאצא ישיר או 

 ממוצא פורטוגלי(

של  מעשהגזר הדין, על  לפישפט נמצהיר כי הוא בגיל החוקי תחת החוק הפורטוגלי וכי מעולם לא הורשע, 
 מקסימום שלוש שנים או יותר, על פי החוק הפורטוגזי. שלמאסר העבירה פלילית שעונש 

 כי: הוא מצהיר

 בעבר הוא התגורר במדינות זרות הבאות

, הארץ בה נולד.            -מעולם לא התגורר בארץ זרה, חוץ מ

(ותחשובכמצהיר כי )אם אתה רוצה, אתה יכול לציין נסיבות אחרות שאתה מחשיב 
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, 2014 בדצמבר A/06-237לאזרחות פורטוגזית, שאושר על ידי צו מס  A3-24 תקנההשל  3 לסעיף מס.בהתאם 
 , ... של ..., מצרף את המסמכים הבאים )סמן את האופציות הנדרשות(:535/2014 בניסוח צו מס'

 תעודת לידה 

 רשומה פלילית פורטוגזית, או ** 

כי תעודת הרישום הפלילי הפורטוגלי תתקבל רשמית על ידי משרד הרישום המרכזי;מעיד  

, ארץ מוצא;      רישום פלילי מ   

, מדינת הלאום;רישום פלילי מ              

;מדינות שבהן התגורר ,     רישום פלילי מ   

;מדינה זרה שבה הוא מתגורררישום פלילי מ      ,  

בפורטוגל, על פי החוק. המתיישבתעודת הקהילה היהודית במעמד של אדם קולקטיבי דתי,  

על ידי הקהילה היהודית אליה הוא משתייך, מעידים על שימוש )כגון: מסמכים שהונפקו  מסמכים אחרים
, רישומים של בתי כנסת ספרדיתבביטויים פורטוגליים בטקסים יהודיים, או כשפה המדוברת על ידי קהילת ה

 '(:רכוש, צוואות וכו קניןובתי קברות יהודיים וכן על היתרי שהייה , 

בהוקרה, לזכות מבקש

__________________  ______  ___________ , _______________________

 )מיקום( )תאריך(

_____________________________________

 (חתימה)

-237)של תקנת האזרחות הפורטוגזית, שאושרה על פי צו מס  18של סעיף  4 למס'החתימה חייבת להיות מוכרת באופן אישי )קו ד(  
A/06 יכולת לקבל את הבקשה . אם היועץ המשפטי הוא עורך דין, העם  מהמשרדים(, אלא אם כן הדבר נעשה בנוכחות פקיד באחד

 די באישור החתימה, המציין את מספר התעודה המקצועית המתאימה(.

הערות:

דרכון או מסמך זיהוי שווה ערך אחר(, וכן את מספר ההנפקה ואת הרשות היתר/תעודת תושב, מסמך הזיהוי ) יש להציג את* 
 המנפיקה.

www.easynationality.com


7 .מס, 6סעיף 

לתקנות האזרחות הפורטוגזית. 37לסעיף  7 פסקהא( של ) שורה** בעל העניין פטור להציג את התעודה בהתאם לתנאי 

בקשהההגשת 

: עשויים להיותהבקשה, יחד עם המסמכים הדרושים, 

או נשלחה בדואר אל: נמסרה

Conservatória dos Registos Centrais 
Rua Rodrigo da Fonseca, 200 
1099-003 Lisboa 

 הודעה חשובה:
שאינן מלווה בתשלום  לאזרחות בקשות

, יידחו, עם החזרת כל המסמכיםהתגמולים

נמסר לתוספי משרד הרישום המרכזי הפועלים ב:

Centro Nacional de Apoio ao imigrante (CNAI) 
Rua Álvaro Coutinho, 14 
1150-025 Lisboa 

Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) 
Rua Pinheiro, 9 
4050-484 Porto 

Espaço de Registos de Lisboa (Areeiro) 
Espaço de Registos de Lisboa (Benfica) 
Espaço de Registos de Lisboa (Expo) 
Loja do Cidadão de Odivelas 
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