
 

 

 

ADVERTÊNCIA: Cabe ao Pároco da residência dos candidatos apresentados para padrinhos discernir sobre a Idoneidade 

Sacramental e de Vida Cristã dos mesmos, segundo o prescrito no Direito Canónico e sob as orientações pastorais para a 

Diocese do Porto. A Certidão de ‘Nada Obsta’ só será emitida aos candidatos que garantam as condições estabelecidas. 
 

 
 

 
 

Nome _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Idade _____________ anos 

Data de Nascimento __________/ __________/ _____________   Natural da Freguesia d___   __________________________________________________________________________ 

Concelho d___   ____________________________________________________________________      Contacto: Tl/Tm _____________________________________________________________________ 

Morada ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ___________________________________________________ Concelho d___   _________________________________________ 

Habilitações ________________________________________________________________ Profissão ___________________________________________________________________________________________ 

Estado Civil/Canónico: Solteiro/a      Casado/a Catolicamente      Divorciado/a não recasado/a     Viúvo/a    

 
 

Baptismo 

1ª Comunhão 

Profissão de Fé 

Crisma 

Casamento 

 

na Paróquia de __________________________________________________________________________________________ 

na Paróquia de __________________________________________________________________________________________ 

na Paróquia de __________________________________________________________________________________________ 

na Paróquia de __________________________________________________________________________________________ 

na Paróquia de __________________________________________________________________________________________ 

 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

 

Há quanto tempo reside na freguesia / paróquia de Matosinhos? _____________________________________________________________________________________________ 

É assíduo/a à Eucaristia?   Sim Não          Com frequência: Diária  Ao Domingo  Natal/Páscoa  Anual  

Tem filhos entre os 0 e os 5 anos?   Sim Não          É/São Baptizado/a(os)? Sim Não  em _____________________________________        

Tem filhos entre os 6 e os 16 anos? Sim Não          Frequentam a Catequese?  Sim Não Já frequentaram  

 

Nome ___________________________________________________________________________________________________________________ Data do Baptismo _________/ _________/ _____________      

Local ________________________________________________________________________________ Paróquia d___  ________________________________________________________________________________ 

Concelho d___   ___________________________________________________________________________________ Diocese d___   _______________________________________________________________ 

 
 

DECLARO com toda a verdade que conheço e reúno os requisitos necessários, em conformidade com as 

disposições canónicas, não neguei a fé católica, não me encontro em situação marital menos aconselhável 

perante a Igreja (divorciado/a recasado/a, união de facto ou casado/a civilmente) e tenho a recta intenção de 

assumir a missão de padrinho/madrinha de Baptismo, comprometendo-me com a iniciação cristã do 

meu/minha afilhado/a. 
 

Assinatura do/a candidato/a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Este Cartório Paroquial reconhece a autenticidade da assinatura do/a candidato/a e, após 

verificação, afirma merecerem confiança as declarações acima prestadas. 

Ricardo Reina , Secretário Paroquial.
 

Segue no verso o ATESTADO de nada obsta do Pároco. 


