
UNIDADE PASTORAL DE PINHEL 
Pinhel, Azevo, Bogalhal, Cidadelhe, Ervedosa, Pereiro, Vale Madeira e anexas 

Centro Pastoral de Pinhel, Rua António José de Almeida, N.º 6 | 6400-321 Pinhel  
Tel: 271 413 785|967 390 389 | email: paroquiapinhel@gmail.com 

 

SACRAMENTO DO BAPTISMO 
 

Nome do baptizando: _______________________________________________________________________ 

Data do baptismo: _____ / _____ / _____     Local: ___________________________________ Hora: ________ 

Telefone:________________________ Email: ____________________________________________________ 

 

REGISTOS PARA O LIVRO DE ASSENTOS 

 
Nome do baptizando: _______________________________________________________________________ 

Preparação feita em _____ / _____ / _____  em __________________________________________________ 

Data do Nasc: _____ / _____ / _____ Freguesia: ______________________ Concelho: ___________________ 

Filho(a) de ________________________________________________________________________________   

e de ______________________________________________________________________________________ 

de estado ____________________  residentes em ________________________________________________ 

Neto(a) paterno(a) de _______________________________________________________________________  

e de ______________________________________________________________________________________ 

Neto(a) materno(a) de __________________________________________________________________ e de 

__________________________________________________________________________________________ 

Padrinho/testemunha: _______________________________________________________________________ 

de estado ________________________ Residente em _____________________________________________ 

Confirmado em _____ / _____ / _____ em ________________________________  

Madrinha/testemunha: ______________________________________________________________________ 

de estado ________________________ Residente em _____________________________________________ 

Confirmado em _____ / _____ / _____ em ________________________________  

 
Nota: 
A recolha e tratamento destes dados é da exclusiva responsabilidade desta Paróquia e não serão transmissíveis a 
terceiros sem o consentimento prévio dos visados. A recolha e tratamento destes dados tem por finalidade a organização 
da celebração do sacramento do Baptismo pedido e o consequente Registo no Livro de Registos paroquial de Baptismos. 
A entidade responsável pelo tratamento e salvaguarda dos mesmos é esta Paróquia, representada legalmente pelo seu 
Pároco, que garante o cumprimento da legislação europeia sobre a protecção de dados em vigor (Regulamento UE-
2016/679, em vigor desde 25 de Maio de 2018). O preenchimento e assinatura deste formulário pressupõe o 
conhecimento e aceitação destas condições. 

mailto:paroquiapinhel@gmail.com


 

Documentos necessários/entregues 
 

1. Licença de Baptismo (no caso de ter residência noutro local):  necessário  entregue  

2. Declaração de Idoneidade e Crisma do Padrinho:   necessário  entregue  

3. Declaração de Idoneidade e Crisma da Madrinha:   necessário  entregue  

4. Declaração de Preparação efectuada:     necessário  entregue  

 

Nota: Estes documentos têm de ser entregues no Centro Pastoral de Pinhel o mais tardar 15 dias antes da 
celebração. Esta Folha de Registos, preenchida e assinada, deve ser entregue no prazo mínimo de 1 mês 
 

 
PREÇOS: 
Licenças:     _______ 
Sacramento:     _______ 
Outros (_____________________)  _______ 

 

Observações:________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Tendo consciência do nosso dever de cristãos e como pais católicos, vimos pedir o Baptismo para o nosso 
filho(a). Declaramos ainda que conhecemos as Normas da Igreja e Requisitos necessários, bem como os nossos 
deveres, o que nos comprometemos a cumprir: 
 

Assinatura do requerente:_____________________________________________________________________________ 

Pinhel, _____ / _____ / _____ 

 


