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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A CATEQUESE 

2022/2023 
 

Dados Pessoais: 

 
Nome:  

Morada:  

Freguesia:  

Cód. Postal:                   -              Localidade:  

Telf.:                                Telm.:                                Email:  

C.C.                                     Validade:                                   Contribuinte: 

Data de Nascimento:                                   Naturalidade:                                               Concelho:  

 
Dados Batismo: 
 
Data de Batismo:                                     Paróquia:                                                    Concelho:  

Nº Registo / Folha:  

 
 
Informação Escolar: 
 
Este ano 2022 / 2023, inscrevo-me no          .º ano de catequese, no centro catequético de: Valongo      Susão       

Na escola estou no          .º ano.  

Escola:  

 
Filiação: 
 
Pai:  

Data de Nascimento:                                   Profissão:  

Telf.:                                 Telm.:                                   Email:  

Mãe:  

Data de Nascimento:                                   Profissão:  

Telf.:                                 Telm.:                                   Email:  

Estado Civil dos pais: 

       Casados Catolicamente          Casados Civilmente 

       Em “união de facto”        Divorciados 

       Outra situação  
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Encarregado de Educação: 
 
Encarregado de Educação:  

Tlm.:                                  Email:  

 
Observações: 
 
  

 

 

O Encarregado de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos necessários: 

• Cartão de Cidadão da criança 

• Cédula de Vida Cristã (documento entregue no Batismo) 

• 1 fotografia tipo passe 

• Valor a pagar 12€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrição em: 

___ /___ /___ 

Rub._________ 

Pago: 

___ /___ /___ 

Rub._________ 

 

Valor da Inscrição: 
12€ 

O valor da renovação destina-se a assegurar a compra do material necessário de apoio 

aos encontros catequéticos, catecismo e pagamento de seguro. 
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REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Declaro que tomei conhecimento que: 

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

âmbito da missão da Igreja Católica, pela Fábrica da Igreja Paroquial São Mamede de Valongo, 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 Fábrica da Igreja Paroquial São 

Mamede de Valongo, 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. Tomei conhecimento que o órgão responsável pelo tratamento dos dados é a Fábrica da Igreja Paroquial 

São Mamede de Valongo, com domicílio em Rua Sousa Paupério, 213, Apartado 170, 4440-909 

Valongo com o email Email: valongoparoquia@gmail.com. 

3. O DPO – Encarregado da Proteção de Dados é o Pároco da Paróquia de Valongo (S. Mamede), com 

domicílio profissional em Rua Sousa Paupério, 213, Apartado 170, 4440-909 Valongo e com o email: 

valongoparoquia@gmail.com. 

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

que foram recolhidos e tratados assim o exigir. 

5. Tomei conhecimento que enquanto titular dos dados tenho, nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos 

dados que me digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, a limitação do 

tratamento, o direito de me opor ao tratamento, o direito à portabilidade dos dados (ou seja, se o 

tratamento for realizado por meios automatizados, o direito de os receber num formato estruturado, de 

uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo seu 

tratamento) o direito de retirar o consentimento se esse for o fundamento do tratamento a qualquer altura 

e o direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo, designadamente Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, (www.cnpd.pt; geral@cnpd.pt), bem como ser notificado em caso de violação de 

dados pessoais que implique um elevado risco para os meus direitos e liberdades. 

 

Assim, assino a presente declaração de compromisso, consciente da educação que pretendo para a minha / o 

meu educanda(o), bem como declaro que tomei conhecimento e aceito a política de proteção de dados que me 

foi exposta. 

 

_____________________________________________ 

________ / ________ / __________ 


