
  Paróquia de Pinhel     FICHA DE INSCRIÇÃO 
  Diocese da Guarda       Catequese Paroquial 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA/O CATEQUIZANDO/A 

Nome:  
  

 

Ano de catequese em que se inscreve:  
 

 

SEGURO Catequese Paroquial 2021/2022 

Pretendo renovar o Seguro do meu filho/a  
 

No caso de ainda não ter efectuado nenhum Seguro da Catequese e pretender fazê-lo agora, recordamos que, com ele, irão 

garantir-se as indemnizações devidas em caso de acidente, de acordo com franquia proposta, que venham a ocorrer durante 

a frequência da catequese ministrada pelo tomador de seguro e/ou outras actividades que este organize no âmbito da  

catequese e para os segurados. Fica ainda garantido o risco de acidentes pessoais nas deslocações de ida e regresso ao  

domicílio dos segurados e/ou passeios, desde que efectuados em veículo propriedade do Tomador de seguro ou por este  

fretado. Mais informações, contactar o Centro Paroquial. Para o efeito, preencher os seguintes dados do catequizando: 
 

Data de nascimento: dd/mm/aaaa            Número de Contribuinte:  
 

Número de Cartão de Cidadão:  validade:  
 

 

CONTRIBUTO Catequese Paroquial 2021/2022 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 
No espaço livre, registe algum pormenor (de família, de grupo, de saúde, de horários, que considere 

importante, para o conhecimento e acompanhamento da criança). 

 

 

 

 

 

 

 

Desejo contribuir com €10,00 para a Paróquia fazer face aos custos com a Catequese. � 

Este valor pode juntar-se ao que ofertar como contributo para o sustento do pároco e da paróquia, e se emitir recibo dedutível no IRS. 
 

NOTA:  

A recolha destes dados é tratada exclusivamente pela Paróquia de Pinhel e não serão transmissíveis a terceiros sem o 

consentimento prévio dos visados. A recolha destes dados tem por finalidade a organização interna da catequese paroquial. 

A entidade responsável pelo tratamento dos mesmos é a Paróquia de Pinhel, que garante o cumprimento da legislação 

europeia sobre a protecção de dados em vigor. A assinatura deste formulário pressupõe o conhecimento e aceitação destas 

condições. 

Data de inscrição  Encarregado de Educação 

dd/mm/aaaa   


