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De forma a assinalar o Dia Mun-
dial da Árvore, que se celebrou dia 
21 de março, a Diocese de Aveiro 
plantou 1000 árvores autóctones e 
dedicou-as à Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) Lisboa 2023. A ini-
ciativa, com o nome de “Tarde Ver-
de JMJ”, teve como objetivo tornar 
o espaço da plantação num Parque 
Verde JMJ Lisboa 2023, após ter 
sido gravemente afetado pelos in-
cêndios ocorridos o ano passado.
Além das crianças e jovens do Agru-

pamento de Escolas de Estarreja, 
estiveram presentes D. Américo 
Aguiar, Presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023, D. António Moi-
teiro, Bispo de Aveiro, e vários ele-
mentos do COD de Aveiro e da co-
munidade diocesana.
No decorrer da iniciativa, D. An-
tónio Moiteiro pediu aos jovens 
para que “cuidem do Planeta, 
plantem árvores, cuidem delas”, 
apelando para que todos possam 
“dar as mãos para que estas ár-

Mil árvores plantadas 
em nome da JMJ

vores, que hoje plantamos, cres-
çam e não ardam”.
Durante a tarde foram plantados 
250 medronheiros, 250 sobreiros, 
250 carvalhos e 250 azevinhos, 
tendo as árvores plantadas sido 
oferecidas pela Câmara Municipal 
de Estarreja e pela Navigator.
A plantação realizada pela Diocese 
de Aveiro vem também responder 
ao desafio mundial de plantação de 
árvores lançado pelo Comité Orga-
nizador Local (COL) para a JMJ Lis-

boa 2023 em parceria com a Global 
Tree Initiative (GTI), para compensar 
parte da pegada ambiental gerada 
durante o maior encontro de jovens 
de todo o mundo com o Papa.
Depois desta plantação, são já 
mais de 7300 as árvores dedica-
das à JMJ Lisboa 2023, plantadas 
em várias partes do mundo. Se 
queres plantar uma árvore e de-
dicá-la à JMJ Lisboa 2023, podes 
encontrar toda a informação no 
site www.lisboa2023.org/pt.  
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Os Símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) seguiram ca-
minho para a paróquia de Trofa do 
Vouga, no dia 12 de março, “após 
uma noite bem passada” confor-
me se pode ler na página de Face-
book do Comité Organizador Dio-
cesano (COD) de Aveiro.
O dia foi passado com várias dinâ-
micas para os jovens, uma oração 
de Taizé, música e momentos de 
convívio. Foram ainda realizadas 
Eucaristias nas zonas de Sega-
dães, Lamas do Vouga e Macieira 
de Alcoba e do Préstimo.

Já em Águeda, os Símbolos pere-
grinaram pelas ruas, com a pre-
sença de D. Américo Aguiar, Pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, e de D. António Moiteiro, Bis-
po de Aveiro, que, com uma “mul-
tidão de gente alegre”, cantaram e 
dançaram ao som da “Banda MIS-
SIO”, segundo revelou o COD de 
Aveiro no Facebook.
No dia 13 de março, inspirados no 
discurso do Papa Francisco dirigi-
do aos jovens inscritos na JMJ Lis-
boa 2023, em que pede aos jovens 
que “(...) olhem sempre o horizonte, 

também com os olhos, mas sobre-
tudo com o coração”, os Símbolos 
da JMJ foram levados aos idosos 
em lares e caminharam pelas Paró-
quias do Arciprestado de Águeda.
Nos dias 14 e 15 de março, a Cruz 
Peregrina e o Ícone de Nossa Se-
nhora Salus Populi Romani pe-
regrinaram pelas Paróquias de 
Aguada de Cima e Aguada de Bai-
xo, Recardães, Espinhel, Paradela, 
Travassô, Óis da Ribeira, Fermen-
telos e Oiã.
Os Símbolos marcaram ainda pre-
sença na televisão nacional, no 

programa “Praça da Alegria" da 
RTP1, no passado dia 16 de março, 
em Oiã. Em entrevista dada à RTP, 
André, que participou na organiza-
ção desta passagem, afirmou que 
“o lema ideal sempre foi ‘festa’! 
Símbolo de alegria e de fé.”
A Peregrinação dos Símbolos con-
tou ainda com o evento “Talk de 
Fé”, que decorreu no dia 17 de mar-
ço. Foi um encontro dos jovens de 
toda a Diocese de Aveiro, em Olivei-
ra do Barro, que contou com quatro 
palestrantes “para conversarem 
sobre a Fé e os desafios associa-

dos nos dias que correm”, revelou o 
COD de Aveiro no Facebook.
No sábado, dia 18 de março, foi dia 
de fazer jus ao motivo de Aveiro ser 
chamada de “Veneza Portuguesa”. 
Os Símbolos da JMJ peregrinaram 
como de costume, mas, desta vez, 
de moliceiro (embarcação tradi-
cional de Aveiro). Percorreram o 

Símbolos da JMJ: 
de moliceiro  
na “Veneza  
Portuguesa”

canal central da Ria de Aveiro, 
acompanhados por representan-
tes das Dioceses portuguesas e do 
Comité Organizador Local (COL).
Em entrevista à Agência Ecclesia, 
Tiago Santos, do COD de Aveiro, 
afirmou que o objetivo desta pe-
regrinação “é levar a interação 
com quem passa, com os visitan-

tes do centro da cidade”, chegan-
do a todos os Arciprestados. Tiago 
Santos revelou ainda que existe 
a intenção de realizar um evento 
da mesma dimensão no dia 26 de 
março, fazendo com que os Sím-
bolos subam “os 300 degraus do 
Farol da Barra”.
Já o dia 19 de março ficou marca-

do pelo festejo do Dia de São José 
e do Dia do Pai, com uma cami-
nhada que juntou pais e filhos. De-
pois, decorreu ainda uma Missa na 
vinha da Quinta do Encontro, com 
a atuação da banda “Figo Maduro” 
no final do dia.

FOTOS POR: COD de Aveiro
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DEZENA
Produzida em madeira. 
Fabricada em Fátima

VELAS
Kit de 3 velas aromatizadas. 

Fabricado em Fátima

T-SHIRT CRUZ
100% algodão,

 em cinza matizado
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A comitiva da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola visitou as instalações  
da sede da JMJ Lisboa 2023, tendo conhecido os vários colaboradores e voluntários  
que preparam a Jornada. Houve ainda oportunidade para uma reunião de trabalho  

com alguns representantes do Comité Organizador Local.

Primeiro ensaio do Coro 
e Orquestra JMJ
No passado fim de semana, dias 11 e 12 de 
março, realizou-se o primeiro ensaio da Or-
questra da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) Lisboa 2023, na sala de ensaio da Banda 
do Exército, em Queluz.
Depois de os ensaios do coro terem começado 
já em julho de 2022, foi a vez da Orquestra se 
juntar para o primeiro ensaio. Num grupo com 
mais de 90 músicos, há uma grande diversidade 
de gerações e da sua origem. Enquanto uns ain-
da são estudantes, outros estão já a trabalhar.

Para além das cordas friccionadas, dos sopros e 
da percussão, a Orquestra da JMJ Lisboa 2023 
conta também com alguns instrumentos que 
normalmente não se enquadram num contexto 
orquestral, como um grande número de flautas 
e clarinetes ou o eufónio, instrumento tocado 
por Guilherme Ferreira, de 17 anos. Conforme 
recordou, “o Papa Francisco pediu-nos uma JMJ 
original” e, por isso, esta é uma oportunidade 
de “não termos a típica orquestra clássica, mas 
termos a Orquestra JMJ Lisboa 2023!”.


