FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A FREQUÊNCIA DO CPM
da Unidade Pastoral do Oriente
Local do CPM: Centro Pastoral da Paróquia do Parque das Nações (Passeio do Levante, Lote 4.81.01
Parque das Nações 1990-503 Lisboa; Coordenadas GPS: 38.785105, -9.096042)
Contacto para envio da inscrição: isabel.tavares.andrade@gmail.com (tlm: 96 530 35 01 )
Data e Horário: 26.Abr.2019 (21.30->23.00)+27.Abr.2019 (9.00->18.00)+28.Abr.2019 (9.30->15.00)

É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DOS 2 NOIVOS NOS 3 DIAS.
O custo total é €50,00 por casal e inclui os almoços de sábado e domingo. Se tiverem alguma
restrição alimentar, agradecemos que a mencionem no final desta ficha. Quem não puder suportar a
totalidade deste valor pagará o que puder, não sendo isso motivo de não participação no Curso.

Noiva

Nome completo (em maiúsculas):_________________________________________________________________________
D. Nascim: ___/___/______

Estado civil: _________________

Contacto móvel:__________________

Profissão: _______________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Morada actual:____________________________________________________________________________________________
Paróquia:_________________________________________________________________________________________________
É batizada? ______ Colabora ou já colaborou na paróquia? Em que áreas?____________________________________________
Noivo

Nome completo (em maiúsculas):_________________________________________________________________________
D. Nascim.: ___/___/______

Estado civil: _________________

Contacto móvel:__________________

Profissão: _______________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Morada actual:____________________________________________________________________________________________
Paróquia:_________________________________________________________________________________________________
É batizado? ______ Colabora ou já colaborou na paróquia? Em que áreas?____________________________________________
Morada futura: ____________________________________________________________________________________________
Há quanto tempo namoram? ___________________
Data prevista do Casamento: ___/___/_______

Vivem juntos? Há quanto tempo? _______________________________
Local: ______________________________________________________

Como souberam da existência deste CPM?______________________________________________________________________
Paróquia em que foi feita a inscrição: _____________________ Responsável pelo acolhimento: __________________________

Rubrica da Noiva

Rubrica do Noivo

Rubrica do Responsável pelo Acolhimento

________________________

___________________________

________________________________________

Autorizo o tratamento dos meus dados acima indicados para os fins expressos.
Autorizo / Não autorizo (riscar o que não interessa) a transferência de dados acima indicados ao competente serviço da Cúria
Patriarcal de Lisboa.
Os dados serão tratados de acordo com as normas canónicas e civis aplicáveis.
Data: ___/___/_______

Assinatura (legível) dos noivos
_____________________________________

NOTA: Esta Ficha de Inscrição deve ser digitalizada e enviada para o e-mail de contacto.

___________________________________

