MarCha Portugal Associação Juvenil
Estrada de Benfica, 372 1500-100 Lisboa
NIPC: 515218391

INSCRIÇÃO MARCHA 2020-21
O início de um de um novo ano letivo é sempre um tempo de oportunidade. E na MarCha queremos
continuar a caminhar ao teu lado. Talvez esta inscrição anual já seja para ti um ritual inquestionável; ou
talvez ainda estejas a pensar se isto será mesmo para ti. Em caso de dúvida, convidamos-te a espreitar o
nosso site (http://marchacompostela.org/portugal), onde podes encontrar, por exemplo, os nossos
Estatutos e a nossa política de proteção de dados. Dá também uma vista de olhos ao nosso Instagram
(@marchacompostela) e conversa connosco, se precisares de algum esclarecimento. Esta mensagem
explica em pormenor como vai funcionar a inscrição este ano e dá-te algumas outras informações
importantes.
Já sabes que em Portugal há três núcleos da MarCha: Vouzela, Lisboa e Carcavelos. Cada um destes grupos
tem a sua dinâmica própria, mas fazemos muitas coisas em conjunto e formamos uma só associação: a
MarCha Portugal Associação Juvenil (MPAJ). Ao inscreveres-te na MarCha, passas a ser sócio da MPAJ e em
breve receberás o teu número e cartão.
Ao longo do ano, no teu grupo de MarCha Vouzela, podes participar em encontros com jovens da tua faixa
etária, organizados em torno a temas relacionados com o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, a
solidariedade e a ecologia, sempre de uma forma lúdica, experiencial e dinâmica. Alguns desses encontros
serão partilhados com jovens de outros núcleos da MarCha de Portugal e Espanha. Nas próximas semanas
enviaremos o calendário de atividades. Está atento às novidades que vão chegar ao teu email.
Brevemente, começarás a receber mensalmente no teu email as Cartas da MarCha. Elas são um pilar
fundamental na proposta da MarCha Vouzela. Partindo do lema do ano, abordam temáticas que iluminam
a tua caminhada pessoal. Convidamos-te a responder sempre às perguntas e desafios que elas colocam.
Vais gostar de receber uma resposta personalizada à tua partilha. A resposta às cartas constitui um critério
de seleção para a participação nos encontros, sempre que as inscrições superem as vagas disponíveis.
Como funciona a inscrição?
1. Todas as pessoas interessadas em pertencer à MarCha devem preencher o formulário de inscrição
disponível online em http://bit.do/marcha20-21
2. Depois, devem preencher e assinar a autorização de inscrição que se encontra na página seguinte.
Serve para comprovar que os dados incluídos no formulário são verdadeiros e que estão
autorizados pelos Encarregados de Educação a inscrever-se. Digitaliza-a (ou tira uma fotografia) e
envia-a para vouzela@marchacompostela.org
3. A inscrição como sócio da MarCha torna-se efetiva no momento do pagamento da quota anual (no
valor de 10€). Estamos ainda a terminar alguns procedimentos para facilitar esta operação.
Voltaremos ao teu contacto em breve sobre este assunto.
Outras novidades
➔ Este ano criaremos contas de email do domínio @marchacompostela para todos os membros da
MarCha. Assim facilitamos a nossa comunicação online, em caso de necessidade.
➔ Também vamos implementar uma ferramenta para facilitar no futuro a gestão da associação.
Chama-se AssociaPro e todos os associados terão um usuário para poderem aceder aos seus dados
e consultar informações importantes.
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Já sabes que podes contar connosco para o que for preciso! Com
amizade, Ir. António Leal

AUTORIZAÇÃO INSCRIÇÃO MARCHA
MENORES DE IDADE (a preencher pelo Encarregado de Educação)
Eu, _____________________________________________________________________ (nome completo),
portador do número de identificação civil _______________________________ , como responsável legal
do(a) menor ____________________________________________________________________________ ,
portador(a) do número de identificação civil ____________________ ,
Declaro:
1. Ter autorizado a inscrição do meu educando como associado da MarCha Portugal Associação
Juvenil.
2. Ter preenchido o formulário de inscrição online (http://bit.do/marcha20-21) e comprovado a
veracidade dos dados introduzidos;
3. Ter sido informado sobre a natureza e o funcionamento da MarCha, nomeadamente no que diz
respeito à Proteção de Dados.
Autorizo:
● A participação do meu educando nas atividades levadas a cabo ao longo do ano letivo 2019-2020
pelo grupo MarCha, seja de forma presencial ou através de plataformas digitais.
● A participação do meu educando em videoconferências e outras formas de interação online, no
contexto das atividades da MarCha.

Observações
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

O/A Encarregado/a de Educação:
________________________________________

Em _______________________, a _____ de _________ de 2020
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