
 
 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O BATISMO 
 

Paróquia de: Carvalhosa        Eiriz        Sanfins       Figueiró 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nome da criança: ____________________________________________________ 
 
 

Data de nascimento da criança: ___/____/____ Naturalidade:___________________  
 
Freguesia: ___________________ Concelho: _______________________________ 

Pai: ________________________________________________________________ 
 

Profissão: ____________________ Contacto :______________________ 

Mãe: _______________________________________________________________ 

Profissão: ___________________ Contacto :________________________ 

Estado Civil dos pais: _______________________ 

Morada: _____________________________________________________________ 

Freguesia: _________________________ Concelho: _________________________ 

Avós Paternos, Avô: __________________________________________________ 

Avó: ________________________________________________________________ 

Avós Maternos, Avô: __________________________________________________ 

Avó: ________________________________________________________________ 

Padrinho: ___________________________________________________________ 

Idade: _____ Estado Civil: _________________  Profissão: ____________________ 

Morada: _____________________________________________________________ 

Freguesia: _________________________ Concelho: _________________________ 

Madrinha: ___________________________________________________________ 

Idade: _____ Estado Civil: _________________  Profissão: ____________________ 

Morada: _____________________________________________________________ 

Freguesia: _________________________ Concelho: _________________________ 
 

PADRINHOS 
 Se os Parinhos residem fora do Concelho de Paços de Ferreira devem trazer a 

Certidão de idoneidade, passada pelo Pároco da Paróquia onde residem.  
  
O Baptismo é o sacramento sobre o qual se fundamenta a nossa própria fé e que nos insere como 
membros vivos em Cristo e na sua Igreja. Juntamente com a Eucaristia e com a Confirmação forma a 
chamada «Iniciação cristã», a qual constitui como que um único, grande evento sacramental que nos 
configura com o Senhor e nos torna um sinal vivo da sua presença e do seu amor 

Catequese do Papa Francisco sobre o Batismo  

Publicado em: 24 de setembro de 2017 

Data do Batismo  ___/___/____  Hora: ___:____ h 

Local do Batismo : ______________________  Celebrante: __________________________________________ 

Reunião de Preparação, dia ___ /___/_____ às 20:30h, na Paróquia de Carvalhosa 



 

                                  

REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 
Declaro que tomei conhecimento que: 

1. Os dados pessoais constantes do presente formulário, são tratados nos termos do 
artigo 6º, nº 1, e) e f) e 9º, nº 2, d) do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e em respeito pelos princípios desse Regulamento, em 
articulação com as normas canónicas, no âmbito estrito da Igreja Católica, apenas 
para fins relativos à sua missão. Reconheço que é interesse legítimo da Igreja 
Católica, para o exercício da sua missão, garantida pelo direito constitucional à 
liberdade religiosa, saber quem são os seus membros e quem recebeu o sacramento 
do baptismo o qual é indelével e não pode ser recebido mais do que uma vez. 

2. Tomei conhecimento que o responsável pelo tratamento dos dados é o Pároco da 
Paróquia, com domicílio em Largo Padre António Monteiro Soares, n.º 33, 4590-018, 
Carvalhosa, Paços de Ferreira com o  e- mail: tiago.castro.santos@gmail.com 

3. Para segurança dos meus dados, e para garantir que os meus direitos estão a ser 
cumpridos, está à minha disposição um Encarregado de Protecção de Dados que 
poderá ser contactado através do e-mail: cspcarvalhosa@mail.telepac.pt. 

4. Tomei conhecimento que estes dados serão conservados enquanto a missão da 
Igreja, a finalidade para que foram recolhidos e tratados e a natureza do 
sacramento o exigir. 

5. Enquanto titular dos dados tenho direito de solicitar ao responsável pelo 
tratamento, nos termos do regulamento geral de protecção de dados, o direito ao 
acesso aos dados que me digam respeito, bem como à sua retificação, apagamento, 
dentro dos limites impostos pelas leis, à limitação do tratamento, a receber os 
dados informatizados, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura 
automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo 
tratamento (portabilidade dos dados). Tem também o direito a retirar o 
consentimento, em qualquer altura, caso esse tenha sido fundamento para o 
tratamento dos dados. 

 
Dúvidas e envio da ficha de inscrição para o email: cspcarvalhosa@mail.telepac.pt. 

 
 

Assinatura do Pai:___________________________________________ 

Assinatura da Mãe: __________________________________________ 

Assinatura do Padrinho: ______________________________________ 

Assinatura da Madrinha: ______________________________________ 

 
 

 
 


