
 
O que é a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)? 

A JMJ é um evento da Igreja Católica que reúne milhares de jovens de todo o 
mundo com o Papa. Estes encontros são vividos como uma peregrinação, incluem 

momentos de formação, convívio, oração, espetáculos e muitas outras 
propostas. O que define uma JMJ é sobretudo o testemunho da alegria da fé dos 
jovens. A cidade escolhida pelo Papa para a próxima JMJ foi Lisboa, e decorrerá 
de 1 a 6 de agosto de 2023. 

 
O que é a Leadership Youth Camp Palhais 2023 (LYC)? 
A LYC é um evento organizado pela Paróquia de Palhais/Santo António em conjunto com a 
Paróquia italiana de Macchia d’Isernia, que reúne centenas de jovens de todo o mundo para 
viverem uma experiência de formação, oração e partilha espiritual, humana, cultural, vocacional 
e missionária. 
 
Em que dias? 
A Leadership Youth Camp acontece de 27 de julho a 1 de agosto. 
A Jornada Mundial da Juventude acontece de 1 a 6 de agosto. 
 
O que se pede a uma Família de Acolhimento? 
Uma família que deseje acolher jovens na sua casa deve garantir: condições de dormida (cama, 
colchão ou sofá-cama onde os jovens possam descansar; uma vez que os jovens trazem saco-
cama, também poderão dormir no chão da sala, por exemplo); pontualmente, se for vontade da 
família, pode haver alguma refeição em casa. 
 
A família tem de garantir a deslocação dos jovens? 
Sendo possível, é desejável que uma Família de Acolhimento possa levar e buscar os jovens, 
diariamente, ao início e ao fim do dia, à Escola Secundária de Santo António, na semana de 27 
de julho a 1 de agosto. Durante a JMJ (1 a 6 de agosto, os jovens terão passe para as 
deslocações). 
 
Quem são e como é que os jovens chegam à família? 
Os grupos estrangeiros e nacionais têm ligações próximas com o Alpha Jovens, com os 
Passionistas, com a Renovação Divina ou com o Life Teen. A maioria chega no dia 27 de julho e 
vai embora no dia 7 de agosto. Serão distribuídos pelas famílias inscritas. Outros poderão ter de 
ficar alojados na Escola Secundária de Santo António, caso não existam famílias suficientes para 
acolher. 
 
Quantos jovens posso receber em minha casa? 
Uma família pode receber desde 2 até ao número de jovens que tiver capacidade para acolher. 
A Família de Acolhimento informa ainda se pretende receber rapazes ou raparigas. 
 
E se não houver jovens na minha família? 
Não é necessário ter jovens a viver em casa para ser Família de Acolhimento. 
 
E se não soubermos falar inglês ou a língua dos jovens? 
Não saber inglês ou outra língua estrangeira não é impedimento para receber jovens em casa. 
A experiência de jornadas anteriores mostra que o diálogo é sempre possível. 
 
Qual a data-limite para manifestação da intenção da Família de Acolhimento? 
As famílias devem manifestar o seu desejo de serem Famílias de Acolhimento através deste 
formulário com a maior antecedência possível. 
 
Ainda tenho questões. 
Contactar a Ana pelo telefone 926154826 ou o email tickets@paroquia.pt 

mailto:tickets@paroquia.pt


 

 

Nome da pessoa de contacto da família: ______________________________________ 

Número de telemóvel: __________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Morada completa: _______________________________________________________ 

 

Disponível para acolher entre 27 de julho a 1 de agosto (LYC)? Sim ___ Não ___ 

Disponível para acolher entre 1 e 6 de agosto (JMJ)? Sim ___ Não ___ 

 

No caso de pretender acolher jovens entre 27 de julho e 1 de agosto, responda às duas 

questões seguintes: 

Distância da casa até à Escola Secundária de Santo António (em kms): ________ 

Tem disponibilidade para assegurar as deslocações dos jovens durante a estadia, da 

família até à Escola e vice-versa? Sim ___ Não ___ 

 

Número de jovens que a família pode acolher (pelo menos, 2): ______ 

Disponibilidade para acolher rapazes ____ raparigas ____ casais ____ indiferente ____ 

 

Consegue comunicar em algum idioma estrangeiro? Qual? ________________ 

Não é necessário falar idiomas estrangeiros. 

 

Disponibilidade para acolher jovens com mobilidade reduzida? Sim ___ Não ___ 

 

Espaço de dormida. Sala? ____ Quarto? ____ Outro? ______ 

 

Condições de dormida. Cama? ____ Chão? ____ Colchão? ____ 

 

Número de instalações sanitárias com banho: _____ 

Adaptado para pessoas com mobilidade condicionada? Sim ___ Não ___ 

 

Ao entregar este formulário, autoriza o tratamento destes dados pelo Comité Organizador Paroquial para 

a Leadership Youth Camp e Jornada Mundial da Juventude, ao abrigo do RGPT e da legistação aplicável. 

 

Entregar esta folha preenchida à Equipa de Acolhimento, no Cartório Paroquial ou enviar 

por e-mail para tickets@paroquia.pt 


