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A Fundação Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) Lisboa 2023 assinou, 
no dia 17 de fevereiro, um protocolo 
de colaboração com a Direção-Geral 
de Reinserção e os Serviços Prisionais 
(DGRSP), para a construção de 150 
confessionários para o encontro dos 

jovens de todo o mundo com o Papa.
Esta colaboração tem como objeti-
vo envolver a população reclusa na 
preparação da JMJ Lisboa 2023 bem 
como promover a reinserção social, 
após a sua libertação, dos cidadãos 
reclusos a cumprir pena nos estabe-

Fundação JMJ Lisboa 2023 e 
DGRSP assinam protocolo

lecimentos prisionais de Coimbra, Pa-
ços de Ferreira e Porto, através da sua 
capacitação profissional, do trabalho 
e da interação com a comunidade.
Na assinatura do protocolo esteve 
presente, além do presidente da Fun-
dação JMJ Lisboa 2023, D. Américo 

Aguiar, o Diretor-Geral da DGRSP, Rui 
Abrunhosa Gonçalves, e o Secretário 
de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge 
Alves Costa. Marcaram ainda presen-
ça os diretores dos estabelecimentos 
prisionais de Coimbra, de Paços de 
Ferreira e do Porto.

Chefes de Equipa juntam-se numa Peregrinação a Fátima
No passado fim de semana, dias 18 e 19 de feverei-
ro, os Chefes de Equipa de voluntários fizeram uma 
peregrinação até ao Santuário de Fátima. O ponto 
de partida foi a praia fluvial dos Olhos d’Água que 
“ganhou vida, no sábado de manhã, quando rece-
beu o grupo de jovens”, contou Camila Gonçalves, 
jovem Chefe de Equipa. 
Ao longo do caminho houve espaço para a oração, 
para a partilha e também para momentos de ani-
mação, lazer e formação.
À chegada ao Santuário de Fátima, “formámos 
uma corrente e percorremos, em silêncio, parte do 

recinto, agradecendo, simbolicamente, o facto de 
termos conseguido chegar todos juntos”, reforçou 
Camila Gonçalves.
Para Sandra Bileu, da Paróquia de Nossa Senhora da 
Encarnação, da Ameixoeira, e Margarida Castro Lo-
pes, da Paróquia de Carnide, esta peregrinação foi 
importante para a sua formação, pois “é importan-
te, para um Chefe de Equipa ter contacto com outras 
realidades e outros Chefes de Equipa”. “Estamos super 
disponíveis para receber, acolher, participar, divertir 
e estarmos lá uns com os outros, com Deus e com o 
Papa na Jornada Mundial da Juventude”, destacaram. 



02 03ESTAMOS A CAMINHO 26 fevereiro 2023

A Cruz Peregrina e o ícone de Nos-
sa Senhora Salus Populi Roma-
ni continuam a sua Peregrinação 
pela Arquidiocese de Braga, ten-
do marcado presença em Terras 
de Bouro, de 11 a 13 de fevereiro. 
Durante três dias, os Símbolos 
da Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ) peregrinaram pela Vila 
do Gerês, por São Bento da Porta 
Aberta, pelo Rio Caldo, por Covi-
de, pela Barragem de Vilarinho da 
Furna, por Brufe, Cibões, Gondoriz, 
Valdreu e Moimenta.
Durante a sua permanência nes-

te Arciprestado, foi possível ver a 
emoção sentida e vivida por parte 
da população. O ambiente vivido 
em Terras de Bouro permitiu ver 
desde crianças a louvar os Sím-
bolos até à união e animação du-
rante toda a Peregrinação. Foram 
dias de festejo e de muita oração.
Os Símbolos da JMJ chegaram a 
Vila Verde na segunda-feira, dia 
13 de fevereiro. Os paroquianos 
prepararam diversos momentos, 
como um cortejo até à Igreja de 
Vila Verde, que contou com uma 
concentração de cerca de 150 mo-

tards que acompanharam o corte-
jo. Vila Verde viveu momentos de 
adoração e realizou um concerto 
para acolher a Cruz Peregrina e o 
ícone de Nossa Senhora Salus Po-
puli Romani.
No dia 15 de fevereiro, os Símbolos 
da JMJ seguiram caminho e, des-
ta vez, chegaram a Vieira do Mi-
nho, onde permaneceram até ao 

dia 17 de fevereiro. Aqui, os Sím-
bolos, bem como a comunidade, 
vivenciaram a procissão de velas 
e a vigília na Igreja Matriz. Mariza 
Ribeiro, que pertence ao Comité 
Organizador Arciprestal (COA) de 
Vieira do Minho, contou ao Diário 
do Minho como foi a receção dos 
Símbolos: “Prepararam cânticos, 
lançaram pétalas de flores e fi-

zeram orações”. “Os Símbolos da 
JMJ foram recebidos e saudados 
com alegria. Todas estas Paró-
quias mobilizaram-se para os aco-
lher e receberam-nos com bastan-
te efusividade. Tinham cartazes de 
boas-vindas, arquinhos adornados 
com flores e com luzes. Nota-se 
que houve empenho e preocupa-
ção em dar dignidade ao momen-

to”, acrescentou Mariza.
A Cruz Peregrina e o ícone de Nos-
sa Senhora Salus Populi Romani 
despediram-se de Vieira do Minho 
com uma procissão. De dia 17 até 
domingo, dia 19 de fevereiro, os 
Símbolos peregrinaram por Ca-
beceiras de Basto. Uma visita que 
ficou marcada pela vigília e pelos 
diversos momentos de oração.

Símbolos da JMJ peregrinam  
por Braga em ambiente de  
união e animação
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Carlos Carreiras, presidente da Câmara  
Municipal de Cascais, esteve no COL  

para uma visita oficial.

Representantes de movimentos de jovens a nível 
internacional estiveram numa reunião de trabalho 

com a JMJ, e não deixaram de passar no nosso COL.

TAP junta-se à JMJ para trazer 
mais jovens a Portugal
A Fundação Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) Lisboa 2023 assinou um 
acordo de parceria com a TAP Air Portu-
gal para uma maior mobilização de jo-
vens de todos os continentes, tornando 
a Companhia o “Parceiro de Transporte 
Aéreo” oficial do encontro.
O objetivo da parceria é facilitar a par-
ticipação dos jovens na JMJ Lisboa 2023, 
e para isso a TAP garante condições 
de viagem vantajosas nos voos opera-
dos pela companhia que aterrem ou 
descolem dos aeroportos de Lisboa e 
Porto até 10 dias antes ou depois do iní-

cio da JMJ Lisboa 2023.
Para D. Américo Aguiar, Presidente da 
Fundação JMJ Lisboa 2023, “a parce-
ria com a TAP Air Portugal é importante 
para mobilizar e facilitar a participação 
de jovens de outros continentes para a 
JMJ Lisboa 2023".
Já Christine Ourmières-Widener, CEO da 
TAP, considera que "desde a sua funda-
ção, há praticamente 78 anos, a TAP está 
associada aos maiores acontecimentos 
da história de Portugal e estamos certos 
de que a JMJ Lisboa 2023 ficará, segu-
ramente, inscrita nessa história."
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produtos
oficiais

DEZENA
Produzida em madeira. 
Fabricada em Fátima

VELAS
Kit de 3 velas aromatizadas. 

Fabricado em Fátima

T-SHIRT CRUZ
100% algodão,

 em cinza matizado


