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Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 organiza ensaio de Coro JMJ 

 

O Coro da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 vai realizar um ensaio no próximo 
dia 22 de outubro, no colégio dos Salesianos de Lisboa, aberto à comunicação social, entre as 
17h e as 18h30.  

O Coro JMJ Lisboa 2023 é constituído por cerca de 200 coralistas de todo o país, que 
representam 18 dioceses. Com experiência coral e competências básicas de leitura musical, a 
maioria dos membros do Coro está na faixa etária dos 18 aos 30 anos.  

Divididos em quatro grupos de vozes: naipes femininos - sopranos (vozes agudas) e contraltos 
(vozes graves) e naipes masculinos - tenores (vozes agudas) e baixos (vozes graves), o Coro 
integra ainda uma equipa de vários maestros e acompanhadores para cada ensaio.  

Com um reportório extenso para abranger as cinco celebrações que vão marcar a JMJ Lisboa 
2023, o Coro com a Orquestra irá interpretar cerca de 50 cânticos, incluindo o hino “Há pressa 
no ar”.  

Depois deste segundo ensaio, a JMJ Lisboa 2023 prevê novos ensaios em janeiro, março, abril, 
junho e julho de 2023, a realizarem-se em conjunto com a Orquestra JMJ Lisboa 2023.  

O ensaio do coro da JMJ Lisboa será aberto à Comunicação Social, mediante a confirmação 
para o mail: press@lisboa2023.org. 

 

 

Sobre a JMJ Lisboa 2023 
Lisboa é a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição internacional da Jornada Mundial da 
Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023. 

As edições internacionais da JMJ são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de 
jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana. 

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em 
Roma, no Ano Internacional da Juventude. 
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A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma. A JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), 
Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), 
Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá 
(2019). 

 

Para mais informações: 
Comunicação JMJ Lisboa 2023 

press@lisboa2023.org  
www.lisboa2023.org 

Facebook - Twitter - Instagram - YouTube - Flickr -  LinkedIn 

https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude
https://twitter.com/jmj_pt
https://www.instagram.com/lisboa2023_pt/
https://www.youtube.com/c/Lisboa2023
https://www.flickr.com/photos/lisboa2023/
https://pt.linkedin.com/company/lisboa2023

