
 
 

TAXA 

 

___________€ 

 

 ______/______/_________  ______:______  _____________  ____________ 

 _______________________________________  ____________________________________________ 

 ___________________________________________  _____________________________________ 

 

Nome ____________________________________________________________________________________________________ 

Nascido/a a _____/_____/________ Freguesia ____________________________ Concelho _________________________ 

 

Nome do Pai _____________________________________________________________________________________________ 

Idade ___________ Profissão __________________________________________ Contacto ___________________________ 

Vida Cristã:  Baptismo /  Primeira Comunhão /  Profissão de Fé /  Crisma 

Nome da Mãe ____________________________________________________________________________________________ 

Idade ___________ Profissão __________________________________________ Contacto ___________________________ 

Vida Cristã:  Baptismo /  Primeira Comunhão /  Profissão de Fé /  Crisma 

Estado Civil/Canónico ____________________________________________________________________________________  

[Solteiros; Solteiros (União de Facto); Solteiros (Civilmente Casados); Casado Catolicamente; Divorciados; Divorciados Recasados]        

Quando Casados Catolicamente: Data _____/_____/________    Local _____________________________________________ 

Morada __________________________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal _________ - ______ Freguesia _________________________________ Concelho ________________________ 

E-mail de contacto _______________________________________________________________________________________  

[no caso dos pais não viverem juntos, indicar a morada do que não vive permanentemente com a criança] 

Morada __________________________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal _________ - ______ Freguesia _________________________________ Concelho ________________________ 

 

Avô Paterno ______________________________________________________________________________________________ 

Avó Paterna ______________________________________________________________________________________________ 

Avô Materno _____________________________________________________________________________________________ 

Avó Materna _____________________________________________________________________________________________ 

Conscientes das normas canónicas e das orientações pastorais referentes ao 
Baptismo, nomeadamente para os pais e padrinhos, pedimos que o/a nosso/a 
filho/a receba o Sacramento do Baptismo na Igreja Católica e assumimos o com-
promisso de o/a educar na fé e enviá-lo/a à Catequese logo que tenha idade. 
 
O Pai ___________________________________________________________________________ 
 

A Mãe __________________________________________________________________________ 

VISTO 
PAROQUIAL 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS: ASS. NASCIMENTO   C.CIDADÃO PADRINHOS   CERTIDÕES IDONEIDADE 



 

 

Nome _______________________________________________________________________________________ Idade _______ 

Morada _________________________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal __________ - _______ Freguesia ______________________________ Concelho _________________________  

Estado Civil/Canónico _________________________________________________ Contacto _________________________ 

Para ser admitido como Padrinho é indispensável ter recebido o Baptismo e a Primeira Comunhão 

Baptismo 

1ª Comunhão 

Crisma 

Casamento 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

na Paróquia de _______________________________ 

na Paróquia de _______________________________ 

na Paróquia de _______________________________ 

na Paróquia de _______________________________ 

Data ____/ ____/ _______ 

Data ____/ ____/ _______ 

Data ____/ ____/ _______ 

Data ____/ ____/ _______ 
 

DECLARO com toda a verdade que conheço e reúno os requisitos necessários, em conformidade com as 
disposições canónicas, não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro 
em situação marital menos aconselhável perante a Igreja (divorciado recasado, união de facto ou casado 
civilmente) e tenho a recta intenção de assumir a missão de padrinho de Baptismo, dispondo-me a ser 
testemunha da Fé e comprometendo-me com a iniciação cristã do meu/minha afilhado/a, ajudando os pais, 
para que ele/a venha a professar a fé da Igreja e a exprimi-la na sua vida. 
 

O Padrinho _______________________________________________________________________________________________ 

RECONHEÇO que não reúno os requisitos necessários, em conformidade com as disposições canónicas, 
para ser admitido como padrinho. Mas como não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião, 
a pedido dos pais, aceito ser Testemunha de Baptismo desta criança comprometendo-me com a preparação 
e a participação na celebração do Baptismo. 
 

A Testemunha ___________________________________________________________________________________________ 

 

Nome _______________________________________________________________________________________ Idade _______ 

Morada _________________________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal __________ - _______ Freguesia ______________________________ Concelho _________________________  

Estado Civil/Canónico _________________________________________________ Contacto _________________________ 

Para ser admitido como Madrinha é indispensável ter recebido o Baptismo e a Primeira Comunhão 

Baptismo 

1ª Comunhão 

Crisma 

Casamento 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

na Paróquia de _______________________________ 

na Paróquia de _______________________________ 

na Paróquia de _______________________________ 

na Paróquia de _______________________________ 

Data ____/ ____/ _______ 

Data ____/ ____/ _______ 

Data ____/ ____/ _______ 

Data ____/ ____/ _______ 
 

DECLARO com toda a verdade que conheço e reúno os requisitos necessários, em conformidade com as 
disposições canónicas, não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro 
em situação marital menos aconselhável perante a Igreja (divorciada recasada, união de facto ou casada 
civilmente) e tenho a recta intenção de assumir a missão de madrinha de Baptismo, dispondo-me a ser 
testemunha da Fé e comprometendo-me com a iniciação cristã do meu/minha afilhado/a, ajudando os pais, 
para que ele/a venha a professar a fé da Igreja e a exprimi-la na sua vida. 
 

A Madrinha _______________________________________________________________________________________________ 

RECONHEÇO que não reúno os requisitos necessários, em conformidade com as disposições canónicas, 
para ser admitida como madrinha. Mas como não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião, 
a pedido dos pais, aceito ser Testemunha de Baptismo desta criança comprometendo-me com a preparação 
e a participação na celebração do Baptismo. 
 

A Testemunha ___________________________________________________________________________________________ 


