
Inscrição no º ano 

Ano Pastoral 

/  
 

Valor 

Inscrição 

10,00€ 

 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO NA CATEQUESE 
(O preenchimento de todos os campos é obrigatório) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO/A CATEQUIZANDO/A 

 

Nome  Nascido/a / /  

Natural da Freguesia de Concelho de 

Morada completa 

Cód. Postal - Freguesia de Concelho de  

C. Cidadão nº - válido até / / 

Baptismo: Não  Sim  - na Paróquia de  em / /  

Registo nº  Folha nº (deve apresentar o Boletim de Baptismo ou a Cédula da Vida Cristã) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA 

 

Nome do Pai  Nascido / /  

Natural da Freguesia de Concelho de 

Estado civil/canónico: Solteiro      Casado Civilmente      Divorciado      Viúvo      União de Facto  

Casado Catolicamente  na Paróquia de  em / /  

Habilitações Literárias Profissão  

Contactos: Telemóvel E-mail 

 

Nome da Mãe  Nascida / /  

Natural da Freguesia de Concelho de 

Estado civil/canónico: Solteira      Casada Civilmente      Divorciada      Viúva      União de Facto  

Casada Catolicamente  na Paróquia de  em / /  

Habilitações Literárias Profissão  

Contactos: Telemóvel E-mail 

 

 

Responsável pela criança na Catequese: Pai     Mãe     Outro(s)   

A criança vive com: Pais    Pai     Mãe     Outro(s)   

 

(Outra residência onde a criança não vive permanentemente) 

Morada completa 

Cód. Postal - Freguesia de Concelho de  

Titular da morada Contactos: Telemóvel/Telefone 



 

Observações (comportamento / doença / necessidades especiais / etc…) 

 

 

 

 

Documentos a anexar a este boletim: 

Assento de Nascimento   C. Cidadão dos Pais         Boletim/Cédula da Vida Cristã       Fotografia   

 

 

REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS 
 

1. Tomei conhecimento de que os dados pessoais constantes do presente formulário, são tratados no estrito âmbito 

da missão da Igreja Católica, pela PARÓQUIA DE MATOSINHOS (SALVADOR), Diocese do Porto, apenas para fins relativos 

ao percurso catequético do meu educando, o que inclui nomeadamente a sua disponibilização nos órgãos de 

informação da PARÓQUIA DE MATOSINHOS (SALVADOR), mais consentindo expressamente na visualização da sua 

fotografia pessoal nos espaços físicos e digitais afetos à Igreja Católica, nos termos dos artigos 6º, nº 1, a), e) e f) e 9º, nº 

2, d) do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, e nos demais termos desse Regulamento. 

2. Para segurança dos meus dados, e para garantir que os meus direitos estão a ser cumpridos, o DPO – Encarregado 

da Proteção de Dados é o Pároco de Matosinhos. 

3. O órgão responsável pelo tratamento dos dados é a PARÓQUIA DE MATOSINHOS (SALVADOR), com domicílio em Rua 

Silva Cunha 107, 4450-222 MATOSINHOS com o email: geral@paroquiadematosinhos.pt. 

4. Tomei conhecimento que estes dados serão conservados enquanto a missão da Igreja, a finalidade para que foram 

recolhidos e tratados assim o exigir. 

 

(se concordar assinalar com X) 

 Declaro que tomei conhecimento e aceito a política de proteção de dados que me foi exposta. 

 

 

 

 

Eu, na qualidade de encarregado/a de educação, peço à Igreja a sua integração na catequese 

paroquial de Matosinhos (Salvador), no ano pastoral de 2018.2019, consciente da educação que 

pretendo para a minha/meu educanda/o. 

 

 

 

Data / / 

O/A Encarregado/a de Educação 

 

Visto Paroquial 

  

 

Carimbo 

 

 

 


