
Manual Inscrição Catequese Online 

Aceda ao link https://www.aparoquia.com/aparoquia/index.php. 

 

No site, clique no botão 

verde do por baixo do 

menu Portal para 

Paroquianos. 

 

 

 

 

 

 

 

Caso não tenha 

uma conta no 

nosso site, pedimos 

que clique onde diz 

“Efetue o seu 

Registo aqui”.  

 

 

 

 

Após ler atentamente a mensagem de aviso, clique em OK.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aparoquia.com/aparoquia/index.php


 

Insira os dados pedidos 

no formulário. Escolha 

diocese Lisboa, e 

Paróquia São Marcos-

Sintra. A seguir clique no 

quadrado “ Não sou um 

robô” e no botão 

Registar.  

 

 

 

Após esta operação, valide a inscrição enviada para o seu e-mail. De seguida insira 

novamente o seu email e palavra passe, e clique em Login.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro da sua área 

pessoal, clique em 

INSCRIÇÃO NA 

CATEQUESE.  

 

 

 

 

 



Nesta área insira dos dados do catequizando. 

Clique na aba Dados dos Pais.  

Nesta área insira os dados dos pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clique na aba Encarregado de Educação.  

Nesta área, insira os dados do Encarregado de Educação.  

No fim, clique em Guardar. 

Receberemos o processo do(a) seu(sua) catequizando(a) no nosso sistema, que, ficará 

totalmente formalizada após o pagamento de 5€ para inscrição (Seguro Anual) através do IBAN: 

PT50 0033 0000 4550 6494 8350 5 ou do MBWAY 932 572 052. Em qualquer das vias de 

pagamento, por favor indique “ Nome da criança e o volume em que se está a inscrever”. 

Após o pagamento, terá de enviar o comprovativo para o geral@paroquiasmarcos.pt, ou SMS, 

ou WhatsApp  através do número acima indicado. Feito isto, receberá do Cartório Paroquial a 

confirmação que a inscrição está completa juntamente com o recibo de pagamento. 

 

Notas importantes:  

A Paróquia de São Marcos informa que procurará seguir rigorosamente as medidas de 

Segurança propostas pela DGS. Apelamos à sensibilização dos pais, que colaborem com toda a 

equipa da Paróquia de São Marcos, para sejam cumpridas todas as normas de segurança, 

começando pelo USO OBRIGATÓRIO DA MÁSCARA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, de cada 

indivíduo. 

Caso seja necessário, a qualquer momento as sessões de catequese poderão passar a ser digitais 

pela plataforma ZOOM. Sendo ou não presencial, o catequizando será sujeito a controlo de 

presença. 

Salientamos a importância neste momento de pandemia, de que os Encarregados de Educação 

estejam a horas no final da Catequese para levarem os seus educandos. 

 

 

Fazemos votos para que tudo este trabalho corra pelo o melhor! 

Estamos juntos! 

Pe Alceu Agarez 

mailto:geral@paroquiasmarcos.pt

