
 

 

TAXA 

 

20,00€ 

 

 Ig. Paroquial    Ig. Nª Srª Fátima    _________/ _________/ ___________     ________: ________ 

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Nascido/a a __________/ __________/ ______________      no/a ___________________________________________________________________________________________________ 

Natural da Freguesia d___  _______________________________________________________________ Concelho d___   ______________________________________  

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Idade __________ Natural da Freguesia d___   _________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Habilitações _________________________________________________ Profissão ___________________________________________________________________________________  

Estado Civil/Canónico: Solteiro   Casado Civilmente   Divorciado   Viúvo   União de Facto   

Casado Catolicamente   na Paróquia de _____________________________________________________ Data _________/ _________/ ____________  

Baptismo: Sim  Não   |  Primeira Comunhão: Sim  Não   |  Profissão de Fé: Sim  Não   |  Crisma: Sim  Não  

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Idade __________ Natural da Freguesia d___   _________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Habilitações _________________________________________________ Profissão ___________________________________________________________________________________  

Estado Civil/Canónico: Solteira   Casada Civilmente   Divorciada   Viúva   União de Facto   

Casada Catolicamente   na Paróquia de _____________________________________________________ Data _________/ _________/ ____________  

Baptismo: Sim  Não   |  Primeira Comunhão: Sim  Não   |  Profissão de Fé: Sim  Não   |  Crisma: Sim  Não  

 

 

Paterno _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Paterna _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Materno ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Materna ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Morada ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ______________________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Contactos Pai   ______________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________________________________________________  

Contactos Mãe ______________________________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________________________________  

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

Morada ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ______________________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

 

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 compromisso de o/a educar na fé e enviá-lo/a à Catequese logo que tenha idade.  
 

 

Assinaturas 

 

Pai _____________________________________________________________________________________________________________________  

Mãe _____________________________________________________________________________________________________________________ 

VISTO PAROQUIAL 



 

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Idade __________ Natural da Freguesia d___   _________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Habilitações _________________________________________________ Profissão ___________________________________________________________________________________  

Morada _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ___________________________________ Concelho d___   __________________________________ 

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

(preenchimento obrigatório, quando o padrinho reside na Paróquia de Matosinhos)             Indispensável para ser aceite como padrinho  

 

 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 _________/ _________/ ______________ 

Frequentou a Catequese: Sim Não Prática religiosa: Católico praticante Católico não praticante  

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

cas, não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro em situação marital menos aconse-

lhável 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.  

 
Assinatura do Padrinho ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Idade __________ Natural da Freguesia d___   _________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Habilitações _________________________________________________ Profissão ___________________________________________________________________________________  

Morada _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ___________________________________ Concelho d___   __________________________________ 

Estado Civil/Canónico: Solteira   Casada Catolicamente   Divorciada não recasado   Viúva    

(preenchimento obrigatório, quando a madrinha reside na Paróquia de Matosinhos)            Indispensável para ser aceite como madrinha  

 

 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 _________/ _________/ ______________ 

Frequentou a Catequese: Sim Não Prática religiosa: Católica praticante Católica não praticante  

 

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

cas, não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro em situação marital menos aconse-

lhável 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.  

 
Assinatura da Madrinha ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


