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WYD Global Race  
Jornada Mundial da Juventude Lisboa desafia jovens de todo o 
mundo para corrida solidária  
Iniciativa que decorre entre 20 e 23 de outubro, está com inscrições abertas em WYD 
Global Race 

 

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, em parceria com o Move Sports, e com o 

patrocínio oficial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, vão promover a segunda edição da 

World Youth Day Global Race, uma corrida virtual que decorre à escala mundial entre os dias 20 e 

23 de outubro de 2022.  

De forma inovadora, a corrida desafia os participantes em todo o mundo a competirem entre si, 

através da inscrição na plataforma ou na aplicação da WYD Global Race. Através da doação 

simbólica de 4€, a World Youth Day Global Race irá contribuir para reduzir a pegada carbónica da 

JMJ Lisboa 2023, através da plantação de árvores e da reflorestação de zonas que serão cedidas 

pelo Arouca Geopark - parceira desta edição - e geridas pela GTI – Global Tree Initiative, uma 

plataforma que permite registar a plantação de árvores e selecionar a causa a apoiar. 

A WYD Global Race terminará no dia 23 de outubro, com várias corridas organizadas nos vários 

Comités Organizadores Diocesanos (CODs) de Portugal, ajudando a mobilizar para esta iniciativa 

aqueles que preferem cumprir o desafio com outros participantes.  

Com recurso à aplicação da corrida, desenvolvida pela Move sports, cada atleta consegue 

participar na WYD Global Race em qualquer lugar, a qualquer hora, através de um sistema de 

georreferenciação que permitirá registar o tempo e distância percorrida, bem como um pódio 

virtual onde se poderá ver a classificação final de todos os participantes, em qualquer parte do 

mundo. Os participantes poderão escolher a distância que pretendem percorrer:  2 km, 5 km ou 10 

km. 

https://wyd.virace.app/home
https://wyd.virace.app/home
https://wyd.virace.app/home
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Procurando promover a JMJLisboa2023, mas também mobilizar a população para a adoção de 

comportamentos saudáveis e as boas práticas ambientais, a edição de 2022 da WYD Global Race 

conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como patrocinadora oficial da corrida, 

instituição que tem por lema apoiar boas causas. 

 

Sobre a JMJ 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa, foi instituída 

por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para 

milhões de pessoas por todo o mundo. 

 A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então 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). No dia 27 de janeiro de 2019, na conclusão da Jornada Mundial da 

Juventude na cidade do Panamá, foi anunciado que a escolha para seguinte edição da Jornada Mundial a 

Juventude seria Lisboa, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 e agosto de 2023. 

 

 
 

Gabinete de Comunicação da JMJ Lisboa 2023 
press@lisboa2023.org 

www.lisboa2023.org 
Facebook - Twitter - Instagram - YouTube - Flickr -  LinkedIn 

 
 

Sobre o Arouca Geopark 

Trata-se da área administrativa do Concelho de Arouca, distrito de Aveiro. Este concelho é caracterizado 

pelo seu Património Geológico, reconhecido internacionalmente. Este parque teve origem em 2005, tendo 

sido formalmente criado em 2007, integrando desde abril de 2009 a Rede Mundial de Geoparques. 

 

Sobre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é instituição de direito privado, sendo uma organização secular 

católica portuguesa sem fins lucrativos. A instituição é reconhecida pela sua atuação junto da comunidade, 

pela defesa de valores sociais, numa ótica de proximidade, respeito e defesa de boas causas. 

 

Sobre a Move Sports 

A Move Sports organiza experiências e eventos desportivos em Portugal e Espanha, em torno de 

modalidades como o futebol, rugby, hóquei em campo, natação, basquetebol, atletismo, entre outras. A 

Move Sports oferece um serviço completo a escolas, clubes e empresas da Europa, América do Norte e 

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
http://aroucageopark.pt/pt/
https://www.scml.pt/
https://www.movesports.com/en/
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Médio Oriente, que inclui desde a organização da vertente desportiva às viagens, alojamento e programas 

complementares de entretenimento e lazer. 

Para mais informações sobre a Move Sports, www.movesports.com 

 


