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

INSCRIÇÃO MARCHA 2021-22
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 LISBOA podes participar em encontros periódicos 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. Além desses encontros,
há várias experiências mais fortes e prolongadas para todas as idades, como as pernoitas no colégio, os
diferentes acantonamentos, a vivência da Páscoa Jovem em Portugal ou Espanha, os encontros de Verão de
uma semana em diferentes pontos do país…

Os horários dos encontros serão os seguintes:
●

Amanhecer (5º e 6º ano): 1 encontro mensal, em horário a definir (maioritariamente ao fim de
semana);

●

Aventura (7º, 8º e 9º ano): Sexta-feira às 17h (semanal);

●

Caminho (10º, 11º e 12º ano): Sexta-feira às 17h (semanal);

Podes encontrar o calendário de todas as atividades da MarCha Lisboa para este ano lectivo na última
página deste documento.
A realização de todos os encontros especiais de fim-de-semana, sejam apenas de um dia ou que incluam
pernoita, será avaliada e confirmada mais perto da data consoante as indicações da Direção-Geral de Saúde
e seguindo o Plano de Contingência do Colégio vigente no momento da sua concretização.
Os encontros da MarCha terão lugar no Conventinho (onde temos a nossa Sala da MarCha) ou noutros
espaços do Externato (a serem indicados posteriormente).
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Seguiremos todas as medidas de contenção da Direção-Geral de Saúde e o Plano de Contingência do
Externato, procedendo à higienização dos espaços e materiais utilizados e obrigando à utilização de
máscara.

Como funciona a inscrição de novos sócios?
1. Se é a primeira vez que te inscreves na MarCha, deves preencher o formulário de inscrição
disponível online em https://bit.ly/marcha21_22
2. Receberás, por email, as tuas credenciais para aceder ao AssociaPro, o nosso portal de associados,
onde terás uma área pessoal na qual podes atualizar os teus dados, aceder a informação relevante
e consultar os dados do pagamento da quota anual.
3. A inscrição como sócios da MarCha torna-se efetiva no momento do pagamento da quota anual (no
valor de 10€).
4. O pagamento da quota anual será efetuada via multibanco. Depois de receberes as credenciais para
aceder à tua área pessoal no AssociaPro deves proceder ao pagamento da quota anual no prazo
máximo de 5 dias. (vê em baixo os passos de Como proceder ao pagamento da quota na
plataforma do AssociaPro)

Já és sócio e desejas continuar na MarCha?
1. As pessoas que desejam continuar na MarCha, devem atualizar os seus dados na plataforma do
AssociaPro;
2. A continuidade torna-se efetiva no momento do pagamento da quota anual (no valor de 10€).
3. O pagamento da quota anual deve ser efetuada via multibanco, até ao dia 17 de Outubro. Os dados
para o pagamento estão disponíveis na tua área pessoal do AssociaPro.

Como proceder ao pagamento da quota na plataforma do AssociaPro:
1. Entra na tua “Área de Sócio”;
2. Entra em “Quotas” e depois “Quotas de Sócio”;
3. Carrega na lupa verde que aparece antes do teu nome e número de associado;
4. Carrega em “Gerar pagamento”;
5. Seleciona “Referência MB”;
6. Procede ao pagamento no multibanco.
Outras informações
➔ Como nos anos anteriores criaremos contas de email do domínio @marchacompostela para todos
os membros da MarCha. Assim facilitamos a nossa comunicação online, em caso de necessidade.
➔ Continuamos a 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.
Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional que necessitem, poderão contactar-me através dos seguintes

MarCha Portugal Associação Juvenil
Estrada de Benfica, 372 1500-100 Lisboa
NIPC: 515218391
meios:
Contacto da coordenadora: lisboa@marchacompostela.org
Como nos outros anos, estaremos sempre disponíveis para ajudar no crescimento pessoal dos nossos
jovens! Com amizade, Marta Castel-Branco.

Calendário MarCha Lisboa 2021/2022
1º Período
Data

Etapa

2º Período
Data

Etapa

1 outubro

Início das
atividades de
Aventura e
Caminho

15 janeiro

Encontro de
Amanhecer

9 outubro

Encontro de
Amanhecer,
Aventura e
Caminho

Passagem de
19 de
Etapa (Amanhecer,
fevereiro
Aventura e
Caminho)

16 outubro

Encontro de
Amanhecer

12
novembro

Encontro de
Amanhecer,
Aventura e
Caminho

Encontro de
18 de
Natal Amanhecer,
dezembro
Aventura e
Caminho

18 de
março

Vigilia da
Reconciliação

20 de
março

Encontro de
Amanhecer

1 e 2 de
abril

Encontro de Páscoa
(Amanhecer e
Aventura)

8 a 10 abril

Pré-Páscoa (Etapa
Caminho)

Encontros semanais (até dia 3 de junho de
2021)
Aventura 6ª feira das 17h às 18h

3º Período
Data

Etapa

15 Maio

Encontro de
Amanhecer e
Aventura

3 Junho

Final das atividades
MarCha
(Amanhecer,
Aventura e
Caminho)

4 Junho

Festa de
Champagnat

Julho (a
definir)

Acampamentos
de Verão de
Amanhecer,
Aventura e
Caminho
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Caminho 6ª feira das 17h às 18h

