
Indicações para pedir os certidões de batismo anteriores ao 1° de setembro de 1871 
(para os usos consentidos pela lei) 

 
 
Na diocese de Treviso, o pedido dos certidões de batismo para os usos consentidos pela lei tem 
que ser feito diretamente à paróquia porque somente na paróquia são guardados os registros 
históricos do batismo. 
 
O Arquivo histórico diocesano é disponível para ajudar as pessoas que buscam estes certidões: é 
necessário enviar um pedido (ver anexon. 1) pelo email ao seguinte endereço: 
certificati@diocesitv.it, indicando: 

 Nome e sobrenome da pesquisar (também possíveis variações que poderiam ter 
acontecido no tempo) 

 Data de nascimento ou o arco de tempo no qual é compreendida  

 Lugar de nascimento (é necessário indicar também a localidade porque a Diocese de 
Treviso compreende 265 paróquias distribuídas em 75 Municípios no território de 4 
províncias; é preciso lembrar também que há municípios e paróquias da província de 
Treviso que fazem parte da diocese de Vittorio Veneto e de Pádua); 

 Ao pedido tem que anexarcópia do documento de identidade da pessoa que está 
realizando a pesquisa 

 
Para ter validade legal, o certidão tem que ser assinado pelo pároco e a assinatura dele tem que 
ser legalizada pela Chancelaria da Cúria Diocesana. 
 
O serviço de emissão do certidão de batismo para uso legal comporta uma taxa de euros 50,00 
que tem que ser paga diretamente à paróquia (segundo as indicações que a mesma paróquia 
comunicará) compreensivo dos custos de chancelaria. 
 
 
Outras informações 
1. Desde o dia 1° de setembro de 1871 existe também em cada município o Registro Civil, então 

para os pedidos de certidões legalizados depois desta data, é necessário pedir diretamente ao 
Registro Civil da cidade de nascimento. 

2. No caso da impossibilidade de ter dados certos para encontrar a paróquia, o Arquivo histórico 
diocesano pode realizar uma pesquisa indireta nos registros da Crisma (os únicos que a 
diocese possui) para tentar a individuação da paróquia de proveniência da pessoa. É preciso 
saber que os registros de Crisma são limitados aos anos 1862 – 1918. Esta pesquisa, mesmo 
com um êxito negativo, pede o pagamento de uma taxa de euros 50,00 para o còdigo Iban 
que serà comunicado a você por email. 

3. Em algumas paróquias da Diocese de Treviso os registros históricos foram destruídos durante 
o período das guerras. Nestes casos tem que verificar qual é a documentação substitutiva que 
os Consolados pedem para os processos de reconhecimento da cidadania italiana. Ver o anexo 
n. 3 
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