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Em agosto de 2023, as margens do 
Rio Tejo vão ter mais vida, sobre-
tudo no Parque Tejo, junto à Ponte 
Vasco da Gama, onde o Papa Fran-
cisco se vai encontrar com a juven-
tude de todo o mundo. Até lá, pre-
param-se espaços, recuperam-se 
terrenos e criam-se estruturas para 

Jovens dão vida ao Parque Tejo
acolher muitos jovens. E não só: 
transforma-se um vasto território, 
onde Lisboa e Loures se encontram, 
para o devolver mais verde aos dois 
municípios. E sobretudo com a mar-
ca juvenil que aí vai permanecer! 
Os trabalhos estão em marcha... Há 
pressa no ar!
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Esta zona tem também uma particularidade que foi apontada 
pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, no dia em que foi anunciada 
a realização da JMJ em Portugal. “O respetivo perímetro é 
praticamente o perímetro do Mar da Galileia por onde  
Jesus andou”, revelou D. Manuel Clemente, no Panamá.
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Símbolos da JMJ na Diocese do Algarve

Números da peregrinação dos símbolos 
da JMJ na Diocese do Algarve:

A Diocese do Algarve foi a primeira dio-
cese do país a receber a Cruz Peregrina 
e o Ícone de Nossa Senhora ‘Salus Po-
puli Romani’, numa peregrinação que 
vai terminar em agosto de 2023 e que 
vai passar por todas as dioceses por-
tuguesas. Durante 30 dias, entre 29 de 
outubro e 27 de novembro de 2021, os 
jovens algarvios sentiram a “grande res-
ponsabilidade” por serem os primeiros a 
receber os símbolos da JMJ e assumem 
mesmo que foi “um privilégio”. Para o 
delegado e coordenador do COD do Al-
garve, João Costa, “os símbolos foram a 
melhor desculpa” para os jovens “irem 
às periferias”, onde, “normalmente, não 
estão ou dificilmente entram”. O cami-
nho começou em Vila Real de Santo An-
tónio, quando os símbolos foram entre-
gues pelos jovens espanhóis aos jovens 
portugueses, após uma travessia fluvial, 
através do Rio Guadiana. Ao longo de 
1.270 km percorridos, os símbolos visita-
ram várias localidades, paróquias, três 
estabelecimentos prisionais, o hospital, 
várias instituições sociais e deixaram um 
desafio que ainda hoje permanece. Os 
símbolos “desafiam-nos a podermos ser 
também nós, jovens, símbolos de Cristo 
na nossa vida, no nosso quotidiano, tal 
como estes símbolos foram nas perife-
rias da nossa cidade”, resume este jo-
vem da paróquia da Sé, em Faro.
Para João Costa, a passagem dos sím-
bolos na sua diocese teve dois momen-
tos marcantes: a chegada, via fluvial, e a 
subida da ladeira no Santuário de Nos-
sa Senhora da Piedade (Mãe Soberana), 
em Loulé, onde se assinalou o encerra-
mento da peregrinação, num momen-
to que reuniu jovens de toda a diocese, 
antes da passagem dos símbolos para a 
Diocese de Beja.

“Foi contagiante 
o ambiente que 
se foi criando" “Foi contagiante o ambiente que se 

foi criando nos diferentes lugares, pa-
róquias, comunidades que tiveram a 
oportunidade de se deter no acolhimen-
to e na veneração dos símbolos… par-
ticularmente os jovens, muitos deles a 
respirarem já o ambiente que esperam 
vivenciar na JMJ Lisboa 2023. Nesta 
peregrinação diocesana destaco a im-
portância da passagem dos Símbolos 
por ambientes não celebrativos: os três 
estabelecimentos prisionais do Algarve, 
alguns hospitais e escolas, a Univer-
sidade, o Mercado Municipal de Faro, 
ruas e praças citadinas… (…) Os Símbo-
los passaram, mas, estou certo, Cristo e 
Maria continuam presentes no coração 
e na vida de todos nós.”

D. Manuel Quintas, Bispo do Algarve

Os símbolos passaram ainda pela Universidade de Faro, Mercado Municipal 
de Faro, Destacamento Territorial da GNR de Silves e Hospital de Faro.

LEIA O TEXTO COMPLETO EM 
WWW.VOZVERDADE.ORG 

percorridos

1.270 
km 

paróquias e 
comunidades 
paroquiais

estabelecimentos 
prisionais (Olhão, 

Faro e Silves)

32
localidades
27

escolas
4

5 3instituições 
sociais
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A jovem designer criadora do logotipo da 
JMJ Lisboa 2023, Beatriz Roque Antunes, 
partilha que as reações ao seu trabalho 
“têm chegado dos mais variados lugares”, 
“particularmente de jovens estrangeiros que 
participaram em outras edições da JMJ”, e 
“têm sido muito boas”. “Tem sido muito bom 
poder ver esta imagem crescer, às mãos dos 
voluntários do COL da JMJ Lisboa 2023. Este 

trabalho há muito que deixou de ser meu, e é agora de todos os jovens e património da Igreja. 
E eu não podia ser mais feliz com isso”, admite.
Para esta jovem designer, natural de Lisboa, a criação do logotipo que foi apresentado em outubro 
de 2020 foi também “uma experiência maravilhosa”, por “poder colocar os talentos ao serviço da 
Igreja e da comunidade”. “Trouxe-me a vontade de o fazer mais vezes: de trazer Deus para o meu 
processo e percurso criativo”, aponta.

O logotipo da JMJ Lisboa 2023 é inspirado no tema da Jor-
nada, ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 
39), e tem a Cruz de Cristo como elemento central, que é 
atravessada por um caminho, onde surge o Espírito Santo, 
o Terço e o rosto de Maria. Tem também presente as cores 
da bandeira portuguesa (verde, vermelho e amarelo).

19 a 26 de fev.
Arciprestado da Sertã

26 de fev. a 5 de mar.
Arciprestado de Castelo Branco

20 de fev., 15h30
Celebração Diocesana ‘Rumo à Jorna-
da Mundial da Juventude’, na Catedral 
de Lamego

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

produtos
oficiais

BONÉ | Aba verde ou vermelha e 
fecho ajustável. Logotipo bordado

COLAR  | Cruz em cortiça

T-SHIRT NAS CORES DE PORTUGAL   
100% Poliéster técnico 130 gr.

PULSEIRA ‘MARIA LEVANTOU-SE E 
PARTIU APRESSADAMENTE’ (LC 1, 39) 
Kit 3 Pulseiras de silicone

Peregrinação 
dos Símbolos na Diocese de  
Portalegre-Castelo Branco Diocese de Lamego

Beatriz Roque Antunes, autora do 
logotipo da JMJ Lisboa 2023

“Este trabalho  
há muito que 
deixou de ser  
meu, e é agora de 
todos os jovens”


