
 

Mensagem de D. Américo Aguiar, presidente 
da Fundação JMJ Lisboa 2023 
 
Começamos a contagem decrescente de um 
ano da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023 e queria renovar o convite do nosso que-
rido Papa Francisco, o convite de Bento XVI e 
o convite do nosso muito saudoso São João 
Paulo II:  o convite a todos para participarem 
na Jornada Mundial da Juventude. Estou a 
imaginar já a chegada do Papa Francisco 
pelo pórtico da Jornada, um pórtico aberto, 
escancarado, a todos. Porque o convite é sem-
pre formulado a todos, a toda a juventude do 
mundo inteiro. Todos aqueles e aquelas que se 
deixam cativar, que se deixam ecoar por este 
convite que é feito pelo sucessor de Pedro. E 
esse é um convite para um encontro com Cristo 
Vivo, para a experiência da fraternidade uni-
versal a que o nosso querido Papa Francisco 
tanto nos convida. Quero renovar esse convite, 
quero fortalecer esse convite e também, de um 
modo especial, a Portugal e aos portugueses. 
Porque nós só poderemos acolher a juven-
tude do mundo inteiro se todos nos disponi-
bilizarmos e se todos dermos um pouquinho 
do que é necessário para o tanto que vai ser 
preciso para acolher a juventude do mundo 

inteiro nas nossas famílias, 
nas nossas casas, nas nossas 
aldeias, nas nossas vilas, nas 
nossas cidades, em Portugal 
inteiro. É um desígnio nacional. 
Contamos com todos os por-

tugueses, contamos com 
Portugal e a Juventude 

do mundo inteiro vai 
ter uma experiência 
única nas suas vidas 
ao vir ao nosso en-
contro. E, mais uma 
vez, a darmos novos 
mundos ao mundo, 
com esta saída da 
juventude do mundo 
inteiro do nosso país 
e de Lisboa, em agos-
to de 2023. 
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“É um desígnio 
nacional” 

A mensagem vídeo está disponível em 
www.lisboa2023.org  
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Em contagem decrescente até 1 de agosto de 2023 
Campanha “Vemo-nos em agosto de 2023!” 

Para comemorar a “data simbólica” 
de um ano para o aguardado en-
contro que vai reunir, em Portugal, 
jovens de todo o mundo, a Funda-
ção JMJ Lisboa 2023 divulgou uma 
campanha que tem na imagem do 
Papa Francisco (ver página anterior) 
o mote para o convite: ‘Vemo-nos 
em agosto de 2023!’. E, para este de-
safio, “todos são convidados a par-
ticiparem e a se envolverem nesta 
Jornada, que é, simultaneamente, 
uma peregrinação, uma festa da ju-
ventude determinada em construir 
um mundo mais justo e solidário”. 
No Parque Tejo, em Lisboa e Loures, 
nos terrenos destinados a receber os 
jovens para a Vigília e Missa de envio 
com o Santo Padre, as obras con-
tinuam a “bom ritmo”. O secretário 
executivo da JMJ Lisboa 2023, Duarte 

Ricciardi, diz que estar na organi-
zação deste encontro é “uma opor-
tunidade única” e enriquecedora, a 
todos os níveis. “Começámos com 
poucos recursos e é interessante ver 
como, através da generosidade das 
pessoas, das empresas, do Estado e 
das autarquias, isto se vai construin-
do”, contou o responsável numa en-
trevista recente à Renascença. 
Para além dos trabalhos no terre-
no, prosseguem os trabalhos na 
sede da JMJ Lisboa 2023, situada 
na Antiga Manutenção Militar de 
Lisboa, no Beato. “Há cerca de 450 
pessoas que estão a trabalhar, só 
na estrutura central, e há um nú-
mero igual espalhado por todo o 
país, nas várias dioceses”, conta o 
secretário executivo.  
A diretora de comunicação da JMJ, 

Ana Alves, fala do “desafio enorme” 
que é organizar este evento “que 
está aberto a todos” e destaca a 
presença da JMJ nas redes sociais. 
“Estamos no YouTube, no Instagram 
e no Twitter. No Facebook temos 22 
idiomas! Podem acompanhar aí to-
das as novidades”, anuncia. 
A concluir, Duarte Ricciardi não 
contém o “entusiasmo” com que 
perspetiva o encontro que vai de-
correr daqui por um ano. “Estamos 
muito entusiasmados para receber 
todos os jovens e acreditamos que 
vai ser um momento único, mesmo 
dentro da história da Jornada, ten-
do em conta o momento atual que 
vivemos no mundo, com a Covid e 
agora a guerra”, assegura. E deixa 
um convite: “que todos se sintam 
convidados a vir”. 

Campanha 
nas redes sociais 
Para além da presença em ou-
tdoors, a campanha da JMJ Lis-
boa 2023 está também presen-
te nas redes sociais. Ao longo 
da semana que marca um ano 
até à JMJ, decorreu uma ação 
intitulada “30 dias, 30 pergun-
tas sobre a JMJ”, com o intui-
to de esclarecer dúvidas so-
bre o encontro. A organização 
também apela à subscrição da 
newsletter (https://tinyurl.com/
mr7ckvz7), onde se podem re-
ceber as novidades acerca da 
preparação da Jornada.

CTT lançam edição de selos 
dedicada à JMJ Lisboa 2023 
Os CTT – Correios de Portugal uniram-se à Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) Lisboa 2023 e assinalaram a simbólica data de um 
ano para o início deste encontro (1 a 6 de agosto de 2023) com a 
emissão de dois selos e um bloco filatélico, onde se apresentam os 
principais fios condutores da JMJ. São 150.000 selos e 20.000 blocos 
que vão espalhar-se por todo o mundo com esta mensagem. 
A emissão destes selos foi feita no dia 1 de agosto, em direto, nas 
manhãs da Renascença, com a presença de D. Américo Aguiar, 
presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, e de Raul Moreira, Dire-
tor de Filatelia dos CTT. 
Para Raul Moreira, Diretor de Filatelia dos CTT, sendo a JMJ Lisboa 
2023 “o mais importante evento de comunicação que já se realizou 
no nosso país”, quer pela sua dimensão, relevância da mensagem e 
presença do Papa, os CTT não poderiam deixar de propor o seu apoio 
na “divulgação deste acontecimento através dos selos de correio”. 
 

Presidente da República visitou  
as obras no Parque Tejo
Numa visita aos terrenos que vão acolher a Vigília e a Missa de envio 
com o Papa Francisco, em agosto de 2023, o Presidente da República 
destacou a evolução das obras e projetou o sucesso do evento. “Hou-
ve um trabalho muito intenso para preparar aquilo que vai acolher 
boa parte dos participantes na Jornada e que terão condições para, 
de lá ao longe e através de telas gigantes, estarem envolvidos num 
grande acontecimento mundial”, salientou Marcelo Rebelo de Sousa.
A visita decorreu no dia 4 de agosto e foi acompanhada pela Mi-
nistra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, 
pelos presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa e Loures, Car-
los Moedas e Ricardo Leão, pelo presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, D. Américo Aguiar e pelo coordenador do Grupo de Projeto do 
governo para a JMJ Lisboa 2023, José Sá Fernandes.
O Chefe de Estado afirmou que se está perante obras de uma di-
mensão particular, considerando que o investimento feito para a 
JMJ 2023 “não se esgota” nos dias em que o evento decorre. “Aqui 
fica, pela primeira vez depois de uma JMJ, uma obra para as comu-
nidades: para a comunidade de Loures, de Lisboa, para todo o país 
(...). E fica em termos de qualidade de vida para as pessoas no futuro 
e próximas gerações”, destacou.

FOTOS: Ecclesia / Henrique Matos
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“Oportunidade” 
Símbolos da JMJ chegaram à Diocese de Bragança – Miranda 

Após a peregrinação dos símbolos 
da JMJ pela Diocese de Lamego no 
passado mês de julho, é agora a vez 
da Diocese de Bragança-Miranda 
receber a cruz da JMJ e o ícone ma-
riano. Esta peregrinação, que vai 
durar até ao dia 4 de setembro, é 
também um motivo para aproveitar 
a presença dos emigrantes que, por 
estas semanas, voltam à sua terra 
natal. Isso é visto como uma “opor-
tunidade” pela organização dioce-
sana para falar da JMJ Lisboa 2023 
a “novos públicos”. Para o responsá-
vel pelo COD de Bragança-Miranda, 
padre Manuel Rodrigues, esta “é 
uma forma de aproveitarmos as 

comunidades emigrantes para falar 
das jornadas e motivá-los”.  
 
No dia da chegada dos símbolos 
à região, no passado Domingo, 31 
de julho, através da Barragem da 
Valeira, a primeira visita foi feita à 
área ardida, precisamente naquele 
Concelho de Carrazeda de Ansiães. 
“A primeira mensagem que qui-
semos transmitir foi de apoio aos 
bombeiros”, afirmou o sacerdote.  
O programa da peregrinação dos 
símbolos neste mês de agosto inclui 
a visita da Cruz Peregrina e do Íco-
ne de Nossa Senhora ao ACANAC 
(ver páginas seguintes) e a partici-

pação, até este Domingo, dia 7 de 
agosto, na Peregrinação Europeia 
de Jovens, que decorre em San-
tiago de Compostela. “Os símbolos 
voltam a entrar na diocese no dia 7, 
em Vimioso, no Santuário de Nos-
sa Senhora da Visitação”, indicou o 
padre Manuel Rodrigues. 
 
Entre os momentos principais de 
um mês de peregrinação, o res-
ponsável pelo COD destaca a 
apresentação do hino da JMJ Lis-
boa 2023 em mirandês, que vai 
acontecer em Miranda do Douro 
no dia 13 de agosto, assim como a 
visita dos símbolos aos santuários 

diocesanos e a participação nas 
festas da cidade de Bragança, de 
Nossa Senhora das Graças, no dia 
22 de agosto. 
O responsável pelo COD de Bragan-
ça-Miranda salienta as dificuldades 
na organização desta peregrina-
ção dos símbolos, mas valoriza o 
ressurgimento de “grupos de jo-
vens coesos” no contexto da pre-
paração da JMJ Lisboa 2023, que 
“podem ser uma esperança para a 
Pastoral Juvenil na diocese”. 

FOTOS: COD de Lamego e IR/Secreta-
riado diocesano das Comunicações So-
ciais da Diocese de Bragança-Miranda

aos  EMIGRANTES
para chegar 

A peregrinação 
dos símbolos da JMJ 

na Diocese de 
Bragança-Miranda 

vai decorrer até 
4 de setembro

A Diocese de Lamego entregou os símbolos da JMJ à Diocese de Bragança-Miranda
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Símbolos 
desafiam 
escuteiros 

Escuteiros recebem os Símbolos da JMJ 

Em declarações à ‘Flor de Lis’, Va-
nessa Alves, do COD da Diocese de 
Portalegre - Castelo Branco, afirmou 
que “os escuteiros têm um papel fun-
damental nesta Jornada, tanto na 
dinamização como na vivência pois, 
sendo a maior associação juvenil no 
país, são como uma família unida 
que traz à juventude muitos valores 
importantes, que devem estar pre-
sentes em toda a jornada”. 
Por sua vez, Rui Teixeira, vice-pre-
sidente do Comitê Europa Mediter-
râneo da Conferência Internacional 
Católica do Escutismo (CICE), des-
taca uma das iniciativas previstas 
pelo organismo. “Uma das coisas 
que vamos suportar é a criação de 
um campo onde escuteiros e não 

O primeiro dia do 24.º Acampamento Nacional de Escuteiros (ACANAC) ficou 
marcado pela receção dos símbolos da JMJ. No dia 1 de agosto, a cruz e 
o ícone mariano chegaram ao Centro Nacional de Atividades Escutistas 
(CNAE), em Idanha-a-Nova, onde estavam 18.500 escuteiros de todas as 
regiões do país. A peregrinação dos Símbolos pela aldeia escutista cul-
minou na cerimónia de abertura, onde os escuteiros não esconderam a 
alegria por aquele momento. Pela noite, os símbolos foram acolhidos 
na capela de Nossa Senhora de Fátima do CNAE, onde permanece-
ram até ao final do dia seguinte, para depois rumarem a Santiago 
de Compostela, por ocasião da Peregrinação Europeia de Jovens. 

escuteiros podem acampar antes 
e durante da jornada. Vamos tam-
bém realizar uma Missa, por oca-
sião do centenário do CNE, onde 
pretendemos aproximar toda a 
pastoral juvenil universal do mundo 
escutista”, anunciou. 
 
Neste primeiro dia do ACANAC, tam-
bém esteve presente o Presidente 
da República que decidiu conde-
corar o Corpo Nacional de Escutas 
e agradecer a todos os escuteiros 
o serviço que prestam ao país na 
“formação de construtores de Por-
tugal”. “Eu tinha de o fazer em fren-
te de 18500 escuteiros. Tinha de ser 
aqui, convosco, que tinha de agra-
decer o que Portugal vos deve”, 

disse Marcelo Rebelo de Sousa ao 
entregar ao chefe nacional do CNE, 
Ivo Faria, as insígnias da Ordem da 
Instrução Pública. 
Também presente nesta iniciativa 
esteve a Ministra Adjunta e dos As-
suntos Parlamentares, Ana Catarina 
Mendes, que convocou os partici-
pantes no ACANAC para organizar e 
participar na JMJ Lisboa 2023. “De 
hoje a um ano, celebramos o maior 
encontro de juventude, a Jornada 
Mundial da Juventude, pela primei-
ra vez em Portugal, que vai ser um 
momento de afirmação da nossa 
juventude. Eu conto com todos os 
escuteiros para ajudarmos a orga-
nizar a melhor Jornada Mundial da 
juventude de sempre”, afirmou a mi-

nistra que tem a tutela da JMJ. 
O presidente da Conferência Episco-
pal Portuguesa, D. José Ornelas, su-
blinhou também a oportunidade da 
realização em Portugal da JMJ, refe-
rindo que é uma ocasião para viver 
“em fraternidade e em colaboração” 
com jovens de todo o mundo. “Va-
mos ter aqui jovens de todo o mun-
do! É muito bom gostarmos de ser 
portugueses, gostarmos muito da 
nossa cultura, mas é bom também 
gostarmos muito de viver em frater-
nidade e colaboração e apreciando 
a cultura dos outros e a vida dos ou-
tros”, disse D. José Ornelas. 
 
FOTOS: CNE / Rui Pereira e Ecclesia / 
Henrique Matos



lisboa2023.orgSIGA-NOS EM

ESTAMOS A CAMINHO08

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

produtos
oficiais

T-SHIRT PAPA FRANCISCO
T-shirt em malha jersey  
100% algodão 150 g/m²

TOALHA DE PRAIA
Toalha de praia sublimada 1 face.  

Dimensões:  70 X 140cm – 400grs/m².

Para assinalar o Dia Mundial da Conserva-
ção da Natureza, celebrado a 28 de julho, a 
Fundação Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) Lisboa 2023 estabeleceu uma par-
ceria com a Global Tree Initiative e juntas 
lançam desafio mundial de plantação de 
árvores que pretende alertar para a biodi-
versidade e as alterações climáticas, sen-
sibilizando para os seus efeitos. 
Com esta parceria, a JMJ Lisboa 2023 vai 
desafiar os peregrinos de todo o mundo, 
que se inscrevam na Jornada, a plantar 
árvores em comunidade e dedicá-las à JMJ 
Lisboa 2023. A JMJ Lisboa 2023 irá também 
compensar parte da pegada ambiental ge-
rada por todas as atividades que envolvem 
esta organização.  

O boletim da Junta de Freguesia do Beato, 
onde está a sede da JMJ Lisboa 2023 vai 
passar a incluir uma página dedicada às 
notícias da Jornada. Com uma periodici-
dade trimestral e uma tiragem de 8 mil 
exemplares, esta parceria com a Jun-
ta de Freguesia do 
Beato tem como ob-
jetivo dar a conhe-
cer a jornada aos 
habitantes desta 
freguesia e criar 
sinergias com as 
entidades locais e 
com os próprios 
habitantes.  

Peregrinos convidados  
a plantarem árvores

Vizinhos juntos 
rumo à JMJ 

- Novidades -

AG
EN

D
A

7 A 11 AGO 
UP Senhora 
da Visitação 

13 AGO  
Apresentação do Hino 
Oficial em Mirandês 

Peregrinação dos Símbolos 
na Diocese de Bragança-Miranda

11 A 13 AGO 
UP Santa 
Maria Maior 

13 A 16 AGO 
UP Senhora 
da Assunção  

O Convento São Francisco, em Coimbra, 
acolheu no Domingo, 31 de julho, o primeiro 
de vários concertos ‘Há Pressa no Ar’. “Para 
responder ao apelo do Papa para sermos 
diferentes, surgiu a ideia de fazer este espetá-
culo”, explica Hugo Monteiro, responsável do 
COD de Coimbra. O concerto é uma aposta 
para fazer os jovens irem “ao encontro da 
comunidade”, revela. “Apressadamente é a 
vontade de chegar e o jovem tem depois 
grande vontade de chegar e a JMJ tem de 
chegar ao fruto, ao encontro com o outro 
e depois com Deus”, indica Hugo Monteiro.  

Concertos chegam  
às comunidades 

O boletim também está disponível 
online, em: https://jf-beato.pt/boletins

Em fevereiro, foi plantada uma oliveira 
no jardim exterior à sede da JMJ


