
 
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. 
Há formação presencial de voluntários em Lisboa entre o 23 e 27 de julho. 
 
O que se pede a um voluntário? 
Sentido de responsabilidade, serviço e capacidade para trabalhar em equipa e com autonomia. 
Disponibilidade de 23 de julho a 7 de agosto. Deve participar nas formações online e na 
formação presencial em Lisboa na semana de 23 de julho. 
 
O que faz um voluntário? 
O voluntário está disponível para qualquer serviço. Contudo, dependendo do seu perfil, poderá 
desempenhar funções diversas, como por exemplo fazer o check-in, prestar informação ou 
encaminhar peregrinos para espaços, dar apoio na montagem de eventos, elaborar traduções, 
apoiar no transporte, distribuir água ou comida, limpeza, serviços técnicos, cuidados de saúde, 
entre muitas outras necessidades. 
 
Qual a idade para ser voluntário? 
15 anos, desde que acompanhado por um adulto. 
 
O voluntário participa na JMJ? 
Sim, participa. É pedido a cada voluntário uma contribuição de 30 euros que lhe dará acesso a 
transportes, seguro e kit do voluntário. A inscrição é feita na Paróquia. 
 
Qual a data-limite para manifestação da intenção de ser voluntário? 
Os interessados devem manifestar o seu desejo de serem voluntários através deste formulário 
com a maior antecedência possível. 
 
Ainda tenho questões. 
Contactar o Tiago pelo telefone 968518615 ou o email tickets@paroquia.pt 
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Nome completo: ______________________________________ 

Data de nascimento: __________________ 

Nacionalidade: ______________________ 

Número de identificação fiscal: _______________ 

Número do Cartão de Cidadão: __________________ 

Validade do Cartão de Cidadão: ___________________ 

Número de telemóvel: __________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Disponível para ser voluntário entre 23 de julho e 7 de agosto? Sim ___ Não ___ 

Tem alguma indisponibilidade na semana de 23/7 a 31/7? Se sim, indique o dia. _____ 

Qual a preferência de horário para o serviço de voluntário? _______________ 

 

Tem experiência em gestão de equipas? _________ 

É católico? ________ 

 

Consegue comunicar em algum idioma estrangeiro? Qual? ________________ 

 

Tamanho da t-shirt? _______ 

 

Tem carta de condução? _______ 

 

Nome e número de contacto de emergência: _________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

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 


