
Unidade Pastoral de Bucelas, Fanhões,  
Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal  

 

 

Inscrição para Batismo 
 

Data do Batismo ____/____/____ Hora ____:____ h. Batismo nº _______ folha ________ 
Na Igreja de ___________________________________________________________ 
Encontros de preparação nos dias ____/____/_____  e  ____/____/_____Hora ____:____ h 
no centro paroquial de Santo Antão do Tojal. Nome do Celebrante: _______________________ 
 
Nome da criança________________________________________________________ 
Data de nascimento ____/____/______ Natural da freguesia de ______________________ 
______________________ Concelho de ____________________________________ 
 
Nome do Pai __________________________________________________________ 
Data de nascimento ____/____/______ Natural da freguesia de ______________________ 
__________________________ Concelho de ________________________________ 
Residente em (Rua/Praça/etc.) ______________________________________________ 
Localidade__________________ Freguesia _______________ Concelho _____________ 
Telefone _______________ Email__________________________________________ 
Batizado a ____/____/________ na Igreja de _____________Diocese de _____________ 
Celebrou o Matrimónio a ____/____/________ na Igreja de ________________________ 
Estado Civil atual ____________________________ Profissão ____________________ 
 
Nome da Mãe _________________________________________________________ 
Data de nascimento ____/____/______ Natural da freguesia de ______________________ 
__________________________ Concelho de ________________________________ 
Residente em (Rua/Praça/etc.) ______________________________________________ 
Localidade__________________ Freguesia _______________ Concelho _____________ 
Telefone _______________ Email__________________________________________ 
Batizada a ____/____/________ na Igreja de ______________ Diocese de ____________ 
Celebrou o Matrimónio a ____/____/________ na Igreja de ________________________ 
Estado Civil atual ____________________________ Profissão ____________________ 
 
Nome do Avô Paterno ____________________________________________________ 
Nome da Avó Paterna ____________________________________________________ 
Nome do Avô Materno ____________________________________________________ 
Nome da Avó Materna ____________________________________________________ 
 
Situação religiosa dos pais:  
Pai: Praticante ¨ Não Praticante ¨  Mãe: Praticante ¨ Não Praticante ¨ 
Frequentou a catequese? Sim ¨ Não ¨   Frequentou a catequese? Sim ¨ Não ¨  
Tem outros filhos? Sim ¨ Não ¨    Tem outros filhos? Sim ¨ Não ¨  
Frequentaram a catequese? Sim ¨ Não ¨ 
 
Compromisso dos pais  
Pedimos que o nosso filho (a) receba o Baptismo na Igreja Católica. Comprometemo-nos a educá-lo 
(a) cristãmente e a enviá-lo (a) à catequese logo que tenha idade.  
 
ý____________________________ 
(Assinatura do Pai)   

ý_____________________________ 

 (Assinatura da Mãe)



 

Cartório inter-paroquial | Prac ̧a Monumental 3b | 2660-119 Santo Antão do Tojal  

219748412 | 969280878 | www.ictusup4.pt | unidadepastoral@ictus.up.pt 

 
Os padrinhos são uma expressão da participação e compromisso da comunidade cristã com as crianças 
que, pelo Baptismo, se tornam membros da Igreja. Eles são membros da comunidade que os pais da 
criança escolhem para com eles cooperarem no crescimento cristão, em comunidade. Os padrinhos 
devem dar testemunho de vida cristã, de comunhão com a Igreja na fé, no acolhimento da sua doutrina 
e na aceitação da moral cristã. Podem ser aceites como padrinhos, membros da comunidade cristã em 
plena comunhão com a Igreja Católica e que tenham completado a iniciação cristã, tendo recebido os 
sacramentos do Baptismo, da Confirmação e da Eucaristia, nos termos dos c. 875 e 874. In Normas 
para a Celebração dos Sacramentos, Patriarcado de Lisboa.  

 
Declaração do candidato a Padrinho 

 
Eu (nome) ____________________________________________________________ 
No estado civil de ___________________________ de ________________ anos de idade,  
Residente em (rua/praça, etc.)_______________________________________________ 
Localidade _____________________________ Freguesia de _____________________ 
Concelho de _____________________ Profissão_______________________________ 
DECLARO COM TODA A VERDADE QUE:  
Recebi o Baptismo na Paróquia de _________________________ a ____/____/________   
Recebi a 1ª Comunhão na Paróquia de ______________________ a ____/____/________   
Recebi o Crisma na Paróquia de ___________________________ a ____/____/________   
Casei na Paróquia de __________________________________ a ____/____/________  
Tenho a intenção de tomar a sério a missão de padrinho, dispondo-me a colaborar na educação cristã 
do/da meu/minha afilhado (a), não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me 
encontro em situação marital irregular perante a Igreja (divorciado recasado ou união de facto).  
 
Assinatura do Padrinho___________________________________________________ 
 

 
Declaração da candidata a Madrinha  

 
Eu (nome) ____________________________________________________________ 
No estado civil de ___________________________ de ________________ anos de idade,  
Residente em (rua/praça, etc.)_______________________________________________ 
Localidade _____________________________ Freguesia de _____________________ 
Concelho de _____________________ Profissão_______________________________ 
DECLARO COM TODA A VERDADE QUE:  
Recebi o Batismo na Paróquia de _________________________ a ____/____/________   
Recebi a 1ª Comunhão na Paróquia de ______________________ a ____/____/________   
Recebi o Crisma na Paróquia de ___________________________ a ____/____/________   
Casei na Paróquia de __________________________________ a ____/____/________  
Tenho a intenção de tomar a sério a missão de padrinho, dispondo-me a colaborar na educação cristã 
do/da meu/minha afilhado (a), não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me 
encontro em situação marital irregular perante a Igreja (divorciado recasado ou união de facto).  
 
Assinatura da Madrinha___________________________________________________ 
 
Observações: Fazer prova dos documentos de identificação da criança e dos pais no ato de inscrição ou de entrega da 
documentação.  
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