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“A JMJ vem no momento certo”
O padre Alexandre Awi Mello, secretário do Di-
castério para os Leigos, Família e Vida (Santa 
Sé), considera que a Jornada Mundial da Juven-
tude que Lisboa vai acolher em agosto de 2023 
é um testemunho de paz e diálogo para todos. 
“A JMJ vem no momento certo para dizer que 
é possível um mundo novo, um mundo melhor”, 
disse o sacerdote, em entrevista, durante a úl-
tima semana, em que esteve em Portugal para 

acompanhar os preparativos da JMJ.
Numa Missa celebrada na paróquia do Parque 
das Nações - próximo do local que vai receber os 
atos centrais da JMJ, o padre Alexandre Awi Mello 
apontou à presença de jovens de todo o mundo 
em Lisboa, imaginando um cenário em que ban-
deiras da Ucrânia e da Rússia unam delegações 
dos dois países, em paz. “A JMJ é um testemunho 
vivo de que a paz é possível”, sublinhou.

Símbolos estiveram no ponto mais 
alto de Portugal continental
A Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’, que estão a peregrinar pela Diocese da Guarda, 
estiveram, no último Domingo, 20 de março, na Torre, na Serra da Estrela.
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Em entrevista, José Sá Fer-
nandes dá a conhecer a 
missão do Grupo de Proje-
to e deseja que a JMJ Lis-
boa 2023 seja “a Jornada 
de maior união e harmonia”, 
como resposta à pandemia 
e à guerra. Este responsável 
acredita que “esta vai ser 
a Jornada mais ecológica 
de sempre” e deseja que o 
Parque Tejo, após agosto 
de 2023, venha a ter o nome 
‘Papa Francisco’.

O Grupo de Projeto do Governo para a JMJ 
Lisboa 2023 entrou em funções no passado 
mês de outubro. Como têm decorrido estes 
primeiros seis meses de trabalho?
Acho que têm corrido muito bem e sempre 
com duas coisas muito importantes: muita 
calma e muita exigência. Este é um trabalho 
de enorme responsabilidade e, por isso, a 
primeira coisa a fazer é termos os pés na 
terra. Foi preciso fazer foi uma boa equipa, 
que estivesse apta a analisar qualquer tipo 
de situação que se adivinharia para esta 
Jornada. Sempre com dois ângulos: o da or-
ganização – que cabe ao COL –, sendo que 

José Sá Fernandes tem 63 
anos e foi nomeado pelo 
Governo, em julho de 2021, 
coordenador do Grupo de 
Projeto para a JMJ Lisboa 
2023. Anteriormente,  
foi vereador da Câmara 
Municipal de Lisboa, com 
o pelouro do Ambiente, 
Clima e Energia, Estrutura 
Verde e Serviços Urbanos.

José Sá Fernandes, coordenador do Grupo de Projeto do Governo para a JMJ Lisboa 2023

condições 
NAS 

“Que a Jornada aconteça 

nós somos uma equipa disponível para aju-
dar; e o do legado a deixar. Esta é a primei-
ra JMJ que vai deixar um legado físico: um 
grande parque. E um parque que une dois 
concelhos: Lisboa e Loures.

Como é constituída a sua equipa?
Somos oito pessoas. Tive a preocupação 
de escolher uma boa equipa, com experiên-
cia e conhecedora das matérias: um enge-
nheiro, um arquiteto, uma profissional da 
comunicação, uma jurista, uma geógrafa, 
uma pessoa envolvida nas causas sociais e 
territoriais e uma pessoa na coordenação 
administrativa.
Juntamente com a constituição da equipa, 
procurámos também garantir que as ins-
talações onde nos encontramos agora [na 
Antiga Manutenção Militar de Lisboa, no 
Beato] ficassem confortáveis e que fossem 
um sinal de hospitalidade. Cada uma das 
câmaras municipais, assim como o COL da 
JMJ, têm as suas próprias equipas. 

No que diz respeito à Jornada, que tra-
balho é desenvolvido concretamente por 
esta equipa?
No fundo, somos o representante do Go-
verno para articular o que seja preciso com 
as duas câmaras municipais e com o COL. 
Procuramos ajudar em coisas tão diversas 
como, por exemplo, com a Proteção Civil, 
Transportes, Cultura... Fazemos essa coor-
denação com os diversos ministérios ou ou-
tras entidades.

O facto de estarmos, cada vez mais, a lidar 
com uma realidade mundial muito dinâ-
mica – atualmente, vivendo o fim de uma 

pandemia e uma guerra na Europa, sem 
fim à vista –, vem alterar os objetivos do 
Grupo de Projeto?  
Não alteram em nada. O que tenho de fazer 
é ajudar para que o evento aconteça nas 
melhores condições possíveis, e que, de-
pois, haja um legado, o tal parque que une 
os dois concelhos. Essa é a minha missão.
Mas tenho uma coisa a somar: pessoal-
mente, gostava que esta fosse a Jornada 
de maior união e harmonia, como respos-
ta à pandemia, que se está a afastar, e 
como constatação de que todos temos 
de ser solidários uns com os outros. Seja 
um ou dois milhões, estaremos prepara-
dos para tudo, mas não é o número que 
vai fazer a Jornada. O que vai fazer a 
Jornada é este sentimento de quem quer 
vir, da fé católica, mas também deste es-

pírito que o Papa, através das diversas 
encíclicas, nos tem dado ao longo destes 
tempos. Eu acho que pode ser um culmi-
nar muito bom.

Com as obras no Parque Tejo a começa-
rem, prevê uma maior mobilização em tor-
no da JMJ?
O que tenho sentido é isto: pela história das 
Jornadas, são milhares as pessoas com 
vontade de se encontrarem. Neste contex-
to causado pela pandemia, pelas ações de 
solidariedade que se geraram por causa 
da guerra, pelas próprias palavras do Papa 
Francisco... sente-se uma grande vontade! 
Sobre as obras, acho muito importante as 
pessoas começarem a ver as coisas no ter-
ritório. Mas isso, também tem de ser feito 
com calma. Eu gostaria que, por volta de 

maio, tivéssemos uma calendarização de 
praticamente tudo a ser feito, até agosto de 
2023. E depois de agosto, também...

Até porque o trabalho da sua equipa não 
termina com a JMJ…
Exato. Nós vamos preparar um terreno para 
receber a Jornada e, depois, entram as má-
quinas para a obra, para criar o parque que 
eu espero que tenha aquele nome que todos 
pensamos que venha a ter: Papa Francisco.
Em relação à concretização da obra, diz res-
peito às duas câmaras. A Câmara Municipal 
de Lisboa tem que concretizar o que já tinha 
sido lançado; em relação a Loures, é apres-
sar muitos estudos que já tinham sido pen-
sados para que fossem lançados os proce-
dimentos e respetivas empreitadas.
Tudo isto está também ligado ao trabalho 

do COL, porque o COL tem que saber qual 
é o território onde se pode fazer a Jornada.

Como tem decorrido o trabalho com o COL?
Eu acho que tem corrido muito bem. Temos 
correspondido ao que nos é pedido e tam-
bém temos avançado com coisas que ante-
cipo virem a ser necessárias.
As reuniões têm sido muito à volta de as-
suntos relacionados com o território onde 
vai acontecer a Jornada: saber onde se vão 
colocar os peregrinos, onde se deve colocar 
a água, os serviços... sem esquecer que esta 
vai ser a Jornada mais ecológica de sempre.
Temos tido reuniões todas as terças-feiras, 
com o D. Américo Aguiar [presidente da Fun-
dação JMJ Lisboa 2023], com o secretário 
executivo do COL, Duarte Ricciardi, com a Câ-
mara de Lisboa e com a Câmara de Loures.

Um “peregrino de Fátima”  
focado no ambiente 

Pessoalmente, que significado tem 
esta missão, sabendo que, para 
além da dimensão profissional, 
existe também a sua ligação à fé?
Para já, tem um lado prático e pes-
soal. Eu sou peregrino de Fátima e, 
depois de o parque estar feito, vou 
poupar um dia no caminho a pé [ri-
sos]. De facto, tenho esta prática 
de fazer parques e jardins. A mi-
nha luta, desde os vinte e tal anos, 
foi a de unir bocados da cidade e 
tive muita intervenção no país todo, 
em termos ambientais. Acho que foi 
por isso que fui convidado. Não foi 

por ser católico, ter fé, ou por ser 
peregrino de Fátima. Agora, não 
escondo que isso me agrada mui-
to. Ou seja, o facto de estar a fazer 
um trabalho – que eu acho que é 
aquilo que sei fazer – e, ao mesmo 
tempo, juntar a preparação de uma 
Jornada, de um encontro de jovens 
católicos, aberto a todos os outros 
jovens, sempre com esta ideia da 
tolerância e da abertura aos ou-
tros, a vinda de um Papa pelo qual 
tenho uma admiração extraordiná-
ria! Não escondo que acordo todos 
os dias com mais vontade.

melhores 

possíveis” 
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Passagem dos Símbolos para 
a Diocese de Viseu

Peregrinação 
dos Símbolos na Diocese 
da Guarda e Viseu

Peregrinação Europeia de 
Jovens com a JMJ no horizonte

À venda em 
https://store-eu.lisboa2023.org/

produtos
oficiais

PACK CAMINHO 23 | T-shirt Branca, 
Saco em tecido 100% algodão, Fita de 
pescoço, Crachás, Dezena de Madeira

PACK ORAÇÃO  | T-shirt Branca, Terço 
Madeira, Colar Cruz Cortiça, Kit Velas

‘Jovem, levanta-te e sê testemunha. O Após-
tolo Santiago espera por ti’ é o lema da Per-
egrinação Europeia de Jovens (PEJ), entre 3 
e 7 de agosto, em Santiago de Compostela, 
Espanha. Quando faltar um ano para a JMJ 
Lisboa 2023, este acontecimento vai reunir 
milhares de jovens, entre os 15 e os 35 anos, 
numa iniciativa onde também estarão pre-
sentes os símbolos da JMJ que têm percor-
rido as dioceses de Portugal. Durante esses 
dias, Santiago de Compostela “vai convert-
er-se na cidade jovem da cultura de toda a 
Europa. Haverá uma grande variedade de 
eventos: catequeses, workshops, palestras, 
concertos, teatros, atuações, música em 
direto, etc.”, anuncia a organização, infor-
mando também que vão existir momentos 
para “orar, celebrar, crescer e partilhar com 
todos os jovens de toda a Espanha e vários 

países da Europa, especialmente de Portu-
gal, Itália e França”.
Em entrevista no início deste ano, o presi-
dente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. 
Américo Aguiar, considerava o PEJ uma 
“etapa importante” para fazer chegar o 
convite aos jovens europeus para partici-
parem na JMJ Lisboa 2023. “A Europa tem 
milhões de jovens que estão à espera de um 
desafio, de um convite, estão à espera de 
ser surpreendidos pelo convite para a Jor-
nada Mundial da Juventude. E o Ano Euro-
peu da Juventude pode ser uma ferramenta 
para fazermos chegar o convite a todos os 
jovens do continente”, afirmou.
A inscrição para participar no PEJ deve ser 
feita através dos secretariados de pastoral 
juvenil de cada diocese, dos movimentos ou 
dos CODs da JMJ.


