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Na manhã de sábado, 28 de janeiro, 
foram plantadas, no Arouca Geopa-
rk, 1200 árvores dedicadas à Jor-
nada Mundial da Juventude (JMJ) 
Lisboa 2023. Esta ação de plantação 
foi financiada na íntegra pelas recei-
tas da World Youth Day (WYD) Glo-
bal Race, uma iniciativa lançada em 
outubro de 2022 pela Fundação JMJ 
Lisboa 2023 e pela Move Sports, com 
o patrocínio oficial da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa.
Foram cerca de 170 os jovens que par-
ticiparam neste momento, ajudando 
a plantar sobreiros e carvalhos-al-
varinhos. Marcaram presença repre-
sentantes do Secretariado Diocesano 
Para a Juventude (SDPJ), escuteiros 

do Núcleo Terras de Santa Maria, 
da Associação Juvenil 4540 Arouca, 
do grupo de jovens de mansores, da 
Junta de Freguesia de Moldes e da 
Associação de baldios de moldes.
Para o Representante Regional do 
CNE no Porto, “os escuteiros nunca 
poderiam deixar de participar”, já 
que, conforme salientou, “a nossa 
missão é fazer a boa ação de cada 
dia”. Além disso, deixou um convite a 
todos os jovens escuteiros a partici-
par na JMJ Lisboa 2023, por ser “uma 
oportunidade única”.
À mesma hora, decorreu no Parque 
Aventura & Trilho Ecológico da Lipor, 
em Baguim do Monte (Gondomar) 
/Ermesinde (Valongo), uma outra 

ação onde foram plantadas cerca de 
150 árvores autóctones, também elas 
dedicadas à JMJ Lisboa 2023.
Conforme revelou José Manuel Ri-
beiro, presidente do Conselho de 
Administração da Lipor, à Voz Portu-
calense, “era quase natural a nossa 
ligação à JMJ”.
D. Manuel Linda, Bispo do Porto, tam-
bém marcou presença neste momen-
to, junto a dezenas de jovens que não 
quiseram faltar a esta iniciativa e re-
cordou as palavras do Papa Francis-
co, realçando a necessidade de cui-
dar da nossa “casa comum”.
A Fundação JMJ Lisboa 2023, em 
parceria com a Global Tree Initiati-
ve (GTI), lançou o desafio mundial 

de plantação de árvores que pre-
tende alertar para a importância 
da biodiversidade e para as altera-
ções climáticas, sensibilizando para 
os seus efeitos.
Depois das plantações deste sábado, 
são já mais de 4000 as árvores dedi-
cadas à JMJ Lisboa 2023, plantadas 
em várias partes do mundo, tal como 
Angola, Índia, Nigéria, França, Austrá-
lia, Brasil e Portugal.
Para compensar parte da pegada 
ambiental gerada por todas as ati-
vidades que envolvem a organiza-
ção da JMJ Lisboa 2023, a Funda-
ção JMJ Lisboa 2023 convida todos 
a plantarem uma árvore e a dedicá-
-la à JMJ Lisboa 2023.

1200 árvores 
plantadas em nome da JMJ
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Os símbolos deixaram 
Viana e abraçaram Braga
De Ponte da Barca a Ponte de 
Lima, ninguém ficou indiferente à 
alegria e à mensagem que o íco-
ne de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani e a Cruz Peregrina levam 
por onde passam. Na semana que 
passou, os Símbolos da Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ) ter-
minaram a sua peregrinação pela 
Diocese de Viana do Castelo, ten-
do sido entregues aos jovens de 
Braga no dia 29 de janeiro.
A última semana da peregrinação 
dos Símbolos da JMJ por Viana do 

Castelo foi intensa e rica em ativi-
dades com a passagem dos Sím-
bolos pelas várias paróquias, es-
colas, lares, seminário, forças de 
segurança, instituições e diversas 
associações dos três Arcipresta-
dos. A Celebração Arciprestal na 

Igreja Matriz de Ponte da Barca, 
com a presença do Bispo Diocesa-
no, D. João Lavrador, as noites de 
Vigília de Oração nas diferentes 
paróquias e a presença dos Símbo-
los no Arraial da Juventude, no dia 
21 de janeiro, na Quinta de Santoi-

nho (Ponte da Barca), foram alguns 
dos momentos mais marcantes da 
peregrinação dos Símbolos da JMJ 
pela Diocese de Viana do Castelo.
O entusiasmo, a alegria e a boa 
disposição de quem recebe os 
Símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude também não faltaram 
nos Arciprestados de Ponte da 
Barca, Ponte de Lima e Viana do 
Castelo por estes dias.
No dia 29 de janeiro, Braga rece-
beu os Símbolos da JMJ, na Ponte 
da Amizade, uma ponte sobre o 
rio Neiva, que liga a Arquidiocese 
de Braga à Diocese de Viana do 
Castelo. “Este é um momento úni-
co e irrepetível. Por isso, estamos 
a dar tudo para que a passagem 
dos símbolos deixe a Igreja mais 
jovem, mais bela, mais alegre e 
mais leve”, disse D. José Cordeiro, 
arcebispo de Braga, citado pelo 
‘Diário do Minho’.
O responsável falou num “momen-
to há muito esperado”, manifes-
tando a sua gratidão à Diocese de 
Viana e “profunda gratidão pelo 
testemunho dos jovens”.
“Queremos acompanhar-vos nes-
ta peregrinação. O fim é levar o 
Evangelho e a palavra de Jesus a 
todos, especialmente aos jovens, e 
trazer todos a Jesus”, acrescentou, 
na igreja de Antas, Esposende.
Antes, em declarações à Agência 
ECCLESIA, o arcebispo primaz fa-
lou da cruz como “sinal de vida 
viva”, citando Bernardo de Vas-
concelos, um dos patronos da JMJ.

O arcebispo de Braga defendeu 
que a peregrinação dos símbolos 
da JMJ, que chegaram à arqui-
diocese este domingo, vai ser a 
“oportunidade de festa e peregri-
nação de fé”, dentro e fora da Igre-
ja. “Vejo esta peregrinação com 
muita esperança e muito realismo, 
sobretudo a enorme vontade de 
caminhar com os jovens e fazer 
caminho juntos para que a nossa 
vida seja cada vez configurada 
com Jesus Cristo e a presença da 
cruz e do ícone seja oportunidade 
de festa e peregrinação de fé”, dis-
se o arcebispo de Braga.
Também para o Comité Organiza-
dor Diocesano de Braga, a passa-
gem do ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani e da Cruz 
Peregrina é uma “oportunidade 
de evangelização, do anúncio da 
Boa Nova”. Para este mês, o gran-
de objetivo é “ir ao encontro dos 
jovens no seu quotidiano, sobretu-
do daqueles que se sentem mais 
afastado, ou menos ou nada iden-
tificados com a realidade ecle-
sial”, revelaram.
Os símbolos da JMJ vão estar na Ar-
quidiocese de Braga de 29 de janeiro 
a 3 de março, e vão percorrer os 14 
Arciprestados, desde Esposende a 
Braga, até serem depois entregues 
à Diocese de Aveiro, no dia 3 março. 
É possível acompanhar tudo e sa-
ber mais através das nossas redes 
sociais.

FOTOS POR: COD de Braga
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O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, também já visitou a sede do COL.

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

produtos
oficiais

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 Velas

Em março de 2022, a Altice Portugal as-
sociou-se à Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ) Lisboa 2023 enquanto Parceiro 
Fundador e tecnológico. A cargo da em-
presa estará a disponibilização do acesso 
à rede de fibra ótica, o reforço da cober-
tura móvel, o acesso a rede Wi-Fi e o de-
senvolvimento de uma app mobile.
Quando se assinalaram os quatro anos 
do anúncio da JMJ em Lisboa, Ana 
Figueiredo, Presidente Executiva da Altice 
Portugal, esteve na sede do Comité Orga-
nizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023.
Ana Figueiredo conheceu os espaços de 
trabalho onde já muitos colaboradores 
e voluntários se dedicam diariamente à 
preparação da JMJ Lisboa 2023, e refor-
çou que este encontro será “uma montra 
de Portugal para o mundo”.
A Presidente Executiva da Altice Portu-
gal lembrou que a JMJ Lisboa 2023 é o 
“evento mais desafiante que Portugal al-
guma vez acolheu” e aproveitou a visita 
para reforçar o apoio da Altice Portugal à 
organização.

O Presidente da Assembleia da Repúbli-
ca, Augusto Santos Silva, visitou a sede 
do Comité Organizador Local (COL) da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
Lisboa 2023 a 27 de janeiro.
No dia em que se assinalam os quatro 
anos do anúncio de que Portugal seria o 
país a acolher a próxima Jornada Mun-
dial da Juventude, esta foi uma visita que 
manifestou “em nome do Parlamento, 
máximo respeito por esta grande real-
ização”, referiu.
Augusto Santos Silva salientou que este 
é “um acontecimento muito importante 
para o país e, portanto, para o Parla-
mento”. O Presidente da Assembleia da 
República referiu que ter jovens do mun-
do inteiro reunidos em Portugal “tem um 
significado acrescido para todo o país”.

CEO da Altice visita 
sede da JMJ

Presidente da 
Assembleia da 
República visita COL


