
 

 
TAXA 

3,00€ 

 

ADVERTÊNCIA: Cabe ao Pároco da residência dos candidatos a 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. 
 

 
 

 
 

Nome _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Idade _____________ anos 

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

Concelho d___   _______________________________________   Telemóvel __________________________________ E-mail _______________________________________________________________ 

Morada _________________________________________________________________________________________________________________________________ Cód. Postal _______________ - ____________ 

Freguesia d___   ________________________________________ Habilitações _____________________________________ Profissão ___________________________________________________ 

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

União de facto (opção / impedimento)    Casado/a Civilmente    Divorciado/a (de Casamento Católico / Civil) recasado/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 _________/ _________/ ______________ 

 

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          Ele(s) frequentam a Catequese?  Sim  Não    Já frequentaram  

 

Nome ___________________________________________________________________________________________________________________ Data do Baptismo _________/ _________/ _____________      

Na Paróquia d___  __________________________________________________________ Concelho ___________________________________________ Diocese ________________________________ 

 
 

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 (divor-

ciado/a recasado/a, união de facto ou casado/a civilmente) e tenho a recta intenção de assumir a missão confiada aos 

Padrinhos de Baptismo, dispondo-me a ser testemunha da Fé e comprometendo-me com a iniciação cristã desta cri-

ança, ajudando os pais, para que ela venha a professar a Fé da Igreja Católica e a exprimi-la na sua vida. 
 

Assinatura do/a candidato/a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

De acordo com as informações acima prestadas e confirmadas neste Cartório Paroquial, declara-se que o/a Candidato/a: 

 Reúne as condições exigidas e pode exercer o múnus de Padrinho/Madrinha de Baptismo. 

 Deve ser admitido/a apenas como Testemunha no Baptismo. 

 Não reúne as condições requeridas para exercer o múnus de Padrinho/Madrinha, mas deixa-se ao critério do Mi-

nistro do Baptismo considerar a possibilidade de o/a admitir como tal. 
 

Assinatura do Pároco, Pe. Manuel Monteiro Mendes ______________________________________________________________________________________________________________ 

Dada em Matosinhos (Salvador), a __________de ____________________________de _____________  


