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Fundação JMJ Lisboa 2023 promove JMJ Lisboa 2023 em países  
que integram a CPLP 

 

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 está a promover o encontro de 
jovens de todo o mundo com o Papa, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto em Lisboa, junto dos 
países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), durante os meses 
de novembro e dezembro.  

A importância da participação na JMJ Lisboa 2023 de jovens provenientes de países próximos 
de Portugal motivou a Fundação a visitar Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e 
Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste. 

Durante a viagem, a Fundação JMJ Lisboa 2023 vai marcar presença em vários encontros 
diocesanos e regionais de grupos de jovens, movimentos e congregações religiosas. Participou 
na Jornada Nacional da Juventude em Angola, que decorreu até 13 de novembro em Benguela. 
Estará ainda na Jornada Nacional da Juventude, em Nampula, em Moçambique, de 17 a 20 de 
novembro; na Jornada Diocesana, na cidade de São Tomé, de 17 a 19 de novembro; na 
Peregrinação Nacional, em Cacheu, na Guiné-Bissau, de 2 a 3 de dezembro; e ainda entre os 
dias 28 de novembro a 7 de dezembro a Timor-Leste.  

As visitas aos países da CPLP para divulgar a JMJ Lisboa 2023 contaram com o apoio da Caixa 
Geral de Depósitos, TAP Air Portugal e da Fidelidade. Estas visitas serão possíveis de 
acompanhar através do site e redes sociais da JMJ Lisboa 2023.  
 

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). 

 

https://www.lisboa2023.org/pt/
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Para mais informações: 
Comunicação JMJ Lisboa 2023 

press@lisboa2023.org  
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

