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Acesso totalmente gratuito a iniciativas da JMJ Lisboa 2023 

JMJ Lisboa 2023 anuncia Planos de Inscrição para participação de Peregrinos  
que pretendam serviços de alojamento, alimentação, transportes e seguros 

 

O Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 acaba 
de anunciar as diversas modalidades de pacotes para que os peregrinos possam usufruir de 
um conjunto de serviços organizados pelo COL durante uma semana ou no período escolhido. 

De realçar que o acesso a todas as iniciativas da JMJ Lisboa é de acesso gratuito, 
nomeadamente a Missa de Abertura, Acolhimento do Papa, Via-Sacra, Vigília com o Santo 
Padre e Missa de Envio, entre outros.  

Com o objetivo de ajudar os peregrinos a terem acesso a um conjunto de serviços de forma 
organizada como o alojamento, alimentação, seguro de acidentes pessoais, transporte e o kit 
do peregrino, o COL disponibilizou diversos pacotes de acordo com o tempo de estadia do 
peregrino. Os valores dos pacotes vão desde 50 euros a 235 euros, mediante a opção 
escolhida. Os peregrinos poderão estender a sua estadia por mais um dia, por mais 20 euros. 

Duarte Ricciardi, Secretário-Executivo do COL da JMJ Lisboa 2023 reforça que “O acesso à JMJ 
é sempre gratuito para todas as pessoas. À semelhança do que acontece em todas as Jornadas, 
o COL organiza e disponibiliza opções de pacotes para que os peregrinos se possam inscrever 
e aceder a um conjunto de serviços, como alojamento, alimentação, transporte e segurança 
e o kit do peregrino".  

As inscrições para a JMJ Lisboa 2023 vão abrir até ao final do mês de outubro e serão feitas 
através do site lisboa2023.org. 
 
Mais informação sobre as diferentes modalidades dos Pacotes Peregrino para a JMJ Lisboa 
2023 pode ser consultada aqui e informação geral aqui.  
 
 
 
 
 

https://lisboa2023.org/pt/pacotes-peregrino/
https://lisboa2023.org/pt/participar
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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. 

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 
 

Inês dos Santos 
is@cunhavaz.com - 939 743 102 

 

 


