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São Bartolomeu 
dos Mártires 

São Bartolomeu dos Mártires 
nasceu em Lisboa, em 1514, e, 
aos 14 anos, ingressou na Or-
dem Dominicana, nesta cidade. 
Foi ordenado bispo, em 1559, e, 
no mesmo ano, recebeu o pálio 
de Arcebispo de Braga. Parti-
cipou da terceira e última eta-
pa do Concílio de Trento (1562-
1563). Faleceu em 16 de julho de 
1590, reconhecido e aclamado 
pelo povo como o «Arcebispo 
santo, pai dos pobres e dos en-
fermos». Foi canonizado pelo 
Papa Francisco, em 2019. A sua 
festa litúrgica celebra-se a 18 
de julho.

“Diferença e originalidade” 
motiva jovens de Setúbal  
a participarem na JMJ
As coletividades, associações, clubes desporti-
vos e muitos jovens associaram-se ao ‘Festival 
da Juventude’, organizado pelas paróquias de 
São Sebastião e Coração de Maria, na Baixa da 
cidade de Setúbal. A iniciativa, que decorreu no 
fim-de-semana de 18 e 19 de junho, pretendeu 
fazer o “lançamento oficial da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023” nestas comunidades 
paroquiais, “de forma diferente e original”, ex-
plica o jovem Vasco Gonçalves, que faz parte do 
COD de Setúbal.
Para este responsável, esta atividade que ele-
geu a juventude como “protagonista” veio cor-
responder ao que é pedido pelo Papa Francisco, 
quando apela aos jovens para serem “poetas e 
criativos”. “Tem de ser este o caminho: levantar-
mo-nos, sair para fora das nossas igrejas, ao en-
contro destes jovens que estão fora desta reali-
dade da Igreja, levar-lhes a alegria que temos 
por receber o maior encontro de jovens do mun-

do em Portugal, na presença do Papa, e convi-
dá-los a participar”, refere Vasco Gonçalves. 
Com 15 anos, Sara Serra revela-se “muito entusias-
mada” com a participação neste ‘Festival da Ju-
ventude’ e com o aproximar da JMJ Lisboa 2023. 
Para esta aluna do 9.º ano, a JMJ “será um encon-
tro para um clima de paz e fraternidade para toda 
a gente, e em especial para estes dias que vive-
mos, com guerra e pandemia”.
André Azadinho, de 16 anos e estudante do 10.º 
ano, conta que foi a mãe que lhe falou, pela pri-
meira vez, numa JMJ. A proximidade com o en-
contro mundial de jovens em Lisboa, no próximo 
ano, fá-lo ganhar o desejo de poder acolher um 
jovem em sua casa e também de ser voluntário 
“para ajudar na organização”. “As JMJ’s servem 
também para atrair jovens de fora. Há de vir al-
guém que não acredita e pode passar a acre-
ditar: vê um mundo diferente e assim se trazem 
sementes novas”, salienta.

Oração
Senhor, que dotastes de gran-
de caridade apostólica o bem-
-aventurado Bartolomeu dos 
Mártires, protegei sempre a 
vossa Igreja de modo que, as-
sim como ele foi glorioso na 
sua solicitude pastoral, tam-
bém nós sejamos, pela sua in-
tercessão, sempre fervorosos 
no vosso amor. Por Cristo, nos-
so Senhor. Ámen.
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Obras avançam para que 
“seja uma JMJ memorável”

Parque Tejo prepara-se para receber os peregrinos de todo o mundo

As obras no terminal norte da Plataforma Logística da Área 
Metropolitana de Lisboa, na Bobadela, visam disponibilizar os 
terminais sul e centro para acolher os peregrinos

O espaço onde se localiza o aterro sanitário de Beirolas vai ser 
utilizado para a instalação do palco para a Vigília e Missa de Envio 
com o Papa Francisco

Neste local, sobre o Rio Trancão, vai ser construída uma ponte pedonal 
e ciclável, de madeira, que vai unir os concelhos de Lisboa e Loures

Já tiveram início as empreitadas que vão permitir criar 
as condições necessárias, no Parque Tejo, em Lisboa e 
Loures, para receber os peregrinos de todo o mundo, 
em agosto de 2023, para a Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ). Os responsáveis pelas obras reconhecem que 
“nunca houve, em Lisboa, nada desta dimensão”. Após o 
encontro com o Papa Francisco, ficarão espaços verdes 
com mais de 100 hectares, entre os dois concelhos.

Segundo o coordenador-geral do Grupo de Trabalho 
para a Jornada Mundial da Juventude da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, Jorge Oliveira e Carmo, este proje-
to é encarado como “um grande desafio” e com “uma 
enorme gratidão por se poder servir a comunidade des-
ta forma”. Tendo em conta o grande número de jovens 
esperado para o acontecimento, este responsável acre-
dita que a JMJ Lisboa 2023 vai ser “um momento úni-
co e particularmente tocante para todos os católicos, 
mas também para todos os outros que se interessam 
pela paz no mundo e por um mundo melhor, com menos 
fome e mais solidariedade entre os povos”. 
Para este Engenheiro do Ambiente e conhecedor do 
terreno intervencionado, por ter sido responsável 
pela construção do aterro sanitário de Beirolas – onde 

vai ficar instalado o palco para a Vigília e a Missa de 
envio com o Papa Francisco –, o principal desafio pren-
de-se com a “necessidade de se ter diversas frentes de 
trabalho a decorrer em simultâneo”, mas garante ter 
“uma equipa muito motivada e cheia de pressa em ter 
tudo pronto atempadamente”.

A juntar as duas margens do Rio Trancão ficará ins-
talada uma ponte pedonal e ciclável, em madeira, a 
que se junta, já no concelho de Loures, um passadiço 
sobre o sapal do Tejo. Para a vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Loures, Sónia Paixão, “o futuro Parque 
Verde será efetivamente o grande legado que a Jorna-
da Mundial da Juventude vai deixar” naquele concelho. 
Para já, os trabalhos a decorrer consistem na prepara-
ção do terreno e na criação “das infraestruturas neces-
sárias para o acolhimento dos peregrinos”, refere.
Segundo Sónia Paixão, a “pré programação já deli-
neada” está a ser cumprida e estão já afetos a esta 
empreitada vários serviços da Câmara Municipal de 
Loures. “Para o executivo municipal e diversas equipas 
de trabalhadores envolvidas, o desafio é enorme, mas 
agarrado com grande responsabilidade e motivação”, 
salienta a vice-presidente do município lourense, pro-

metendo tudo fazer para que “esta seja uma Jornada 
Mundial da Juventude memorável”.

Mais a norte, a Plataforma Logística da Área Metropo-
litana de Lisboa já se encontra a ser intervencionada 
para poder, depois, receber as obras que visam pre-
parar uma parte daquele espaço para acolher os pe-
regrinos, em 2023. Segundo explica o vice-presidente 
das Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, as 
obras em curso visam “relocalizar toda a atividade lo-
gística no terminal norte” e “desocupar”, “até ao final 
deste ano”, o terminal sul e central daquele complexo 
logístico, na Bobadela , permitindo que estes terrenos 
fiquem disponíveis para a JMJ Lisboa 2023.  
Este complexo “é absolutamente estratégico para o 
funcionamento logístico da área metropolitana de Lis-
boa” e “muito relevante para o país”, salienta Carlos 
Fernandes, que classifica esta intervenção como “um 
grande desafio” para as Infraestruturas de Portugal, 
sobretudo “pela dimensão da urgência em executar 
este trabalho”. “Sabemos que a vinda do Papa é um 
marco importante e também não descuramos a impor-
tância que esta área tem para uma grande região que 
tem de se manter a funcionar”, conclui.
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AGENDA 26 A 29 JUN 
Ouvidoria de Ponta Delgada
29 JUN 
Partida dos símbolos para Lisboa

Visitaram a sede da JMJ Lisboa 2023

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

produtos
oficiais

O Bispo das Forças Armadas e das Forças de 
Segurança, D. Rui Valério, garante a “entre-
ga total e absoluta” dos militares à “causa da 
JMJ Lisboa 2023”. “Tudo estão a dar para esse 
momento que se entende como um grande 
momento patriótico”, sublinha, salientando 
também a “vontade” de os militares partici-
parem, “usufruindo do que a Jornada traz”, 
mas também “do que a organização da Jor-
nada pede”, sobretudo no que diz respeito à 
segurança e ao apoio logístico.
O COD desta diocese já se encontra a traba-
lhar e a preparar várias iniciativas, das quais 
se destaca a receção dos símbolos da JMJ, 
prevista para dezembro, e que vai contar com 
uma viagem até à República Centro-Africana, 
por exemplo, onde estão militares portugue-
ses em missão, havendo ainda o desejo de ir 
a outros lugares.
A equipa que constitui o COD das Forças Ar-

madas e das Forças de Segurança é com-
posta por 12 pessoas, entre capelães e leigos, 
e procura orientar o seu trabalho em “dois 
níveis”: um mais formal, ligado à logística; 
e outro que diz respeito ao conteúdo, que é 
também o nível “privilegiado”. Dentro destes 
níveis, existem “três áreas de intervenção”. 
Uma, que “tem em vista os aspetos de logís-
tica e está relacionada com a criação e divul-
gação de outdoors e outro material de apoio”; 
a outra área está relacionada com tudo o que 
diz respeito à “disponibilidade que foi solicita-
da às Forças Armadas e de Segurança para 
albergarem peregrinos na JMJ”; depois, exis-
te também a “área dos conteúdos”, respon-
sável pela criação de um itinerário de prepa-
ração e será “um dos frutos principais” desta 
mobilização. “A JMJ é, para nós, uma ocasião 
de repensar uma abordagem pastoral para o 
jovem do século XXI”, garante D. Rui Valério.

COD das Forças Armadas e 
das Forças de Segurança

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 VelasPeregrinação dos Símbolos 

na Diocese de Angra

Os sacerdotes das vigararias Lisboa III (na foto), 
Sacavém e Loures-Odivelas, que realizaram a 
habitual reunião mensal

Responsáveis pela organização do 
MAGIS 2023 – o encontro mundial da 
Companhia de Jesus

Um grupo de sacerdotes e lei-
gos da Arquidiocese de Évora

Uma comitiva de responsá-
veis juvenis da Diocese de 
Augsburgo, na Alemanha

Alguns responsáveis juvenis da 
Igreja Católica Siro-Malabar


