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As Dioceses portuguesas, que se-
rão casa para muitos peregrinos, 
têm feito o seu caminho de pre-
paração para a JMJ Lisboa 2023, 
consoante a própria dinâmica de 
cada uma. Todas estão a mobi-
lizar-se de forma a proporcionar 
aos seus jovens, e aos jovens que 
chegarão, uma experiência única e 
inesquecível.
Quanto à preparação dos Dias nas 
Dioceses, há já muito tempo que a 
Arquidiocese de Braga se prepara. 

Em novembro de 2022, por exem-
plo, esteve em Braga uma comis-
são sul-coreana para reunir com o 
COD de Braga rever este momento 
aqui. Além disso, “o COD de Braga 
criou uma equipa responsável pelo 
voluntariado, tanto para a JMJ23 
como para os DND”, revelaram.
Em Évora, a arquidiocese propôs-se 
receber cerca de 5 mil jovens. Nes-
te sentido, tudo tem sido feito “para 
que tudo esteja pronto ao nível das 
estruturas, dos grupos de voluntá-

Dioceses preparadas para 
receber jovens de todo o mundo

rios, do programa, da alimentação 
e da animação da fé”.
Na Diocese de Viana do Castelo, são 
esperados cerca de 600 jovens de 3 
Dioceses francesas (Metz, Nancy e 
Verdun) e da Arquidiocese de Lodz, 
da Polónia, além dos cerca de 90 jo-
vens das Dioceses de East Anglia e 
de Plymouth, do Reino Unido.
Para os Dias nas Dioceses, estão 
abertas, na diocese de Lamego, as 
inscrições para o Coro Diocesano, 
uma iniciativa criada para receber 

os peregrinos de várias partes do 
mundo e para a animação da Missa 
de envio na própria Diocese.
Com preocupações e dinâmicas di-
ferentes, as Dioceses têm vindo a 
preparar o acolhimento aos pere-
grinos para os Dias nas Dioceses e 
para a semana da JMJ Lisboa 2023. 
Além disso, têm, também, como 
objetivo o de mobilizar os jovens 
portugueses a participar neste que 
será o maior encontro de jovens 
com o Papa.
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Os Símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) continuam a pere-
grinar pela Arquidiocese de Braga, 
acompanhando os jovens nas suas 
diversas realidades, indo ao seu en-
contro nas escolas ou nas institui-
ções desportivas. 
No início da semana, a Cruz Peregri-
na e o ícone de Nossa Senhora Sa-
lus Populi Romani, além da visita às 
instituições de ensino, a equipamen-
tos municipais, a uma congregação 
religiosa e às forças de segurança 
do Arciprestado de Barcelos, foram 

recebidos pelo Gil Vicente Futebol 
Clube. O clube de futebol acolheu 
os membros do Comité Organiza-
dor Diocesano (COD) de Braga, con-
tando com a presença de atletas de 
diversos escalões e de membros da 
direção, que dialogaram sobretudo 
acerca da importância de valores 
humanitários no desporto.
Ao final da tarde, os Símbolos se-
guiram para os Paços do Concelho, 
onde foram recebidos pelo execu-
tivo camarário, com a presença de 
D. José Cordeiro que, segundo a 

Arquidiocese de Braga, congratu-
lou todo o entusiasmo que a Dio-
cese envolveu nesta Peregrinação. 
O dia encerrou com uma Caminha-
da da Luz até à Casa da Saúde S. 
João de Deus. 
No dia seguinte, dia 7 de fevereiro, 
o ícone Mariano e a Cruz Peregrina 
foram ao encontro do Óquei Clu-
be de Barcelos (OCB), tendo sido 
recebidos por dirigentes do clube, 
pela equipa sénior e pela equipa 
técnica. Para Paulo Freitas, trei-
nador do OCB, “deve ser um orgu-

lho receber esta Jornada” já que 
“tudo o que seja para transmitir 
bons valores à juventude e não só, 
é sempre bem-vindo”.
No mesmo dia, os Símbolos visita-
ram ainda a GNR e os Bombeiros 
Voluntários, despedindo-se assim 
do Arciprestado de Barcelos, tendo 
sido entregues ao Arciprestado de 
Póvoa do Lanhoso ao final do dia. A 
entrega dos Símbolos da JMJ deu-
-se na presença de centenas de fiéis 
“envoltos em entusiasmo e alegria”, 
segundo o jornal “O Minho”.

A Peregrinação por este Arcipresta-
do começou com uma arruada pela 
vila, até aos Bombeiros Voluntários, 
onde a Cruz Peregrina e o ícone de 
Nossa Senhora Salus Populi Roma-
ni ficaram expostos, havendo ainda 
tempo para rezar e refletir antes da 
peça de teatro “À Escuta”.
Na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, 
os Símbolos da JMJ estiveram nas 
escolas básicas e secundárias do 
município de Póvoa do Lanhoso, 
nos Paços do Concelho, e findaram 
este dia com uma Vigília no salão 

paroquial. Na quinta-feira, foi a vez 
da escola profissional e da Santa 
Casa da Misericórdia receberem 
os Símbolos da JMJ. Já a despe-
dida do Arciprestado de Póvoa do 
Lanhoso aos Símbolos deu-se com 
uma arruada, sendo posteriormen-
te entregues ao Arciprestado de 
Amares, na Ponte do Porto.
No dia 10 de fevereiro, a Cruz Pere-
grina e o ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani visitaram lares, 
escolas, centros sociais, associações 
de solidariedade e equipamentos 

municipais, findando esta sexta-fei-
ra com um concerto no Mosteiro de 
Rendufe. Já no sábado, foi a vez das 
igrejas paroquiais do arciprestado de 
Amares receberem os Símbolos, en-
cerrando a sua passagem com uma 
celebração eucarística no Santuário 
de Nossa Senhora da Abadia. De se-
guida, deu-se a entrega dos Símbolos 
da JMJ ao Arciprestado de Terras de 
Bouro, após uma Eucaristia presidida 
por D. José Cordeiro. 
Após esta receção, a Cruz Peregrina e 
o ícone de Nossa Senhora Salus Populi 

Romani rumaram até à Vila do Gerês, 
onde permaneceram em Vigília até 
partirem para São Bento, tendo pernoi-
tado nas Monjas Cistercienses de Rio 
Caldo. No domingo de manhã, os Sím-
bolos da JMJ foram acolhidos com ale-
gria na Basílica de São Bento da Porta 
Aberta pelo rancho folclórico antes da 
Eucaristia que contou com a presença 
de D. Delfim Gomes, bispo auxiliar de 
Braga, e D. Américo Aguiar, presidente 
da Fundação JMJ Lisboa 2023.

FOTOS POR: COD Braga

Símbolos da JMJ ao encontro 
das várias realidades em Braga
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Jovens peregrinos da JMJ estiveram presentes nas comemorações do Dia Mundial da Rádio 
no auditório da Rádio Renascença. Uma manhã de alegria e diversão, sempre no espírito da 

Todos a preparar a 
“melhor JMJ de sempre”

Após reuniões de trabalho entre a Fundação 
JMJ Lisboa 2023 e a Câmara Municipal de 
Lisboa, foi feito o anúncio de que o palco no 
Parque Tejo vai ter uma redução de 30% nos 
custos e a estrutura do Parque Eduardo VII será 
suportada pela Fundação JMJ Lisboa 2023.
Em conferência de imprensa conjunta com 
o coordenador-geral da Jornada Mundial 
da Juventude, D. Américo Aguiar, e com o 
presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
(CML), Carlos Moedas, ficou a saber-se que 
a Fundação JMJ Lisboa 2023 irá assumir o 
custo do palco no Parque Eduardo VII.
O objetivo das reuniões de trabalho foi 
procurar uma redução de custos, face ao 
preço original, sem colocar em causa a dig-
nidade do evento. A solução encontrada 
para a diminuição do custo do palco está 
relacionada com a altura da estrutura, que 

passará de nove para quatro metros de al-
tura, num espaço que, assim, poderá alber-
gar até 1240 pessoas.
Sobre as questões de preços, a conferên-
cia de imprensa permitiu também perceber, 
como já tinha sido adiantado por D. Améri-
co Aguiar, que boa parte do investimento 
anunciado pela autarquia lisboeta será 
gasto nas infraestruturas que irão ser con-
struídas de forma definitiva, como o parque 
que ficará ao serviço da cidade, ou a ponte 
que ligará os concelhos de Lisboa e Loures, 
e que irão enriquecer a cidade, e apenas 
uma parte menor será para dar resposta 
ao evento em si.
D. Américo Aguiar, presidente da Fundação 
JMJ Lisboa 2023, lembrou que a Jornada 
Mundial da Juventude é um “evento es-
magador” e que comporta “logísticas” que 
nunca foi necessário implementar em Por-
tugal, traduzidas no acréscimo de 10% da 
população portuguesa na cidade de Lisboa 
entre os dias do encontro.
“Nós vamos fazer a melhor JMJ de sempre 
com a ajuda de todos”, afirmou o coordena-
dor-geral da Jornada Mundial da Juventude, 
reconhecendo “erros” e agradecendo o “es-
crutínio” da opinião e o trabalho das equipas 
da CML e da Fundação JMJ Lisboa 2023.

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

produtos
oficiais

SACO MOCHILA
Saco mochila de cordões de linha 

nature, algodão reciclado, com 
alças de transporte de 70 cm. 
Cordões de algodão cru, com 
argolas de metal reforçadas. 
Resistência até 9kg de peso. 

100% Algodão Reciclado 140 g/m. 
Dimensões: 380 x 420 mm

PULSEIRA DEZENA 
DE MADEIRA  

Contas de madeira de oliveira. 
As contas são tecidas em fio de 
algodão com nós macramé por 
artesãs locais. A cruz é uma liga 

de metais, com uma componente 
reciclada. Produzida em Fátima

 


