Lisboa, 01-06 agosto 2023

Caro(a) responsável,
O nosso encontro marcado para agosto de 2023 aproxima-se.
Estamos contentes por informar-te acerca de alguns prazos
importantes, a fim de permitir que organizes bem a inscrição do teu
grupo e evites perder esta grande oportunidade que Deus nos está a
oferecer.
Neste momento, estás na Fase 2 da inscrição. É muito importante que
concluas o processo e procedas ao pagamento da contribuição
financeira, a fim de garantir ao teu grupo uma alocação rápida do
alojamento (se incluído no pacote escolhido) e dos lugares nos
eventos centrais.
Lembramos-te que:
• Os passaportes dos peregrinos com necessidade de visto
devem ter a validade mínima de 1 de novembro de 2023.
• Se os sacerdotes quiserem ser acreditados para participar nos
eventos centrais e concelebrar, devem completar as respetivas
inscrições no sistema até 25 de junho de 2023, incluindo o
seguinte:
o Fotografia tipo passaporte (3x4), com fundo branco/boa
resolução, tamanho máx. 2 MB.
o Declaração de estado clerical (disponível para download),
devidamente preenchida, assinada e carimbada.

Comité Organizador Local
JMJ LISBOA 2023
geral@lisboa2023.org

MÓDULO PEREGRINOS

XXXVII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Lisboa, 01-06 agosto 2023

DATAS IMPORTANTES
DATA

25
junho
2023

25
junho
2023
30
junho
2023
30
junho
2023
30
junho
2023

ATIVIDADES

Fim do prazo para completar a inscrição
dos SACERDOTES e fazer o upload da
documentação para a acreditação
(eventos e concelebrações)

OBSERVAÇÕES

Após esta data, todos os sacerdotes
serão inscritos apenas como peregrinos

Encerramento da inscrição de novos
MACROGRUPOS

Ainda é possível a criação de SUBGRUPOS
e de GRUPOS INDIVIDUAIS

Desativada a opção de PAGAMENTO por

Apenas ficará ativada a opção de

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

pagamento com CARTÃO DE CRÉDITO

Encerramento da inscrição de novos

Apenas podem ser criados GRUPOS

SUBGRUPOS DE MACROGRUPOS

INDIVIDUAIS

Encerramento da possibilidade de
selecionar PACOTES COM ALOJAMENTO

Após esta data, apenas será possível ,
escolher pacotes sem alojamento
incluído

Encerramento da possibilidade de
10 julho

PAGAMENTO por TRANSFERÊNCIA

Apenas será possível o pagamento com

2023

BANCÁRIA para os grupos que o

CARTÃO DE CRÉDITO

tenham selecionado

26 julho
2023

Cancelamento automático dos grupos
que não pagaram a contribuição para o
pacote
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