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INFORMAÇÃO SOBRE A CANDIDATURA  

AO FESTIVAL DA JUVENTUDE 
 

O Festival da Juventude quer proporcionar aos jovens que participam na JMJ 
Lisboa 2023 a oportunidade de expressarem e partilharem a sua fé através de 
eventos culturais, artísticos, desportivos e religiosos.  

Os eventos são gratuitos e abertos a todos.  
 

DATAS IMPORTANTES 

O Festival da Juventude vai decorrer em diferentes locais de Lisboa, de 1 a 6 de 
agosto de 2023, exceto nos horários dedicados às catequeses oficiais e aos 
eventos centrais e. 

Mais informações em https://www.lisboa2023.org/pt/festival-da-juventude. 
 

CANDIDATURAS 

Todas as candidaturas ao Festival da Juventude devem ser apresentadas online 
no site https://register.wyd-reg.org. 

Cada candidatura é válida para apenas um projeto, ou seja, se um mesmo 
grupo quer apresentar diferentes projetos ao Festival da Juventude, tem de 
submeter diferentes candidaturas, uma para cada projeto. Atenção que um 
mesmo endereço de e-mail (=username) não pode ser repetido em candidaturas 
diferentes (só pode ser usado uma vez).  

A primeira fase de candidaturas ao Festival da Juventude terminou a 5 de 
fevereiro. Todas as candidaturas recebidas depois desta data serão analisadas 
de acordo com disponibilidade existente de locais e programação. 

O Festival da Juventude pretende ser uma expressão genuína dos muitos jovens 
que participarão na JMJ, pelo que as candidaturas ao Festival da Juventude 

https://www.lisboa2023.org/pt/festival-da-juventude
https://register.wyd-reg.org/Welcome/?lang=it
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apresentadas por peregrinos inscritos na JMJ terão prioridade sobre outras 
candidaturas. Nos casos em que estes peregrinos tenham escolhido um pacote 
sem alimentação e/ou alojamento incluídos, estes serão da responsabilidade dos 
peregrinos.  

Os grupos/artistas que forem admitidos a participar no Festival da Juventude 
sem estarem inscritos como peregrinos, não terão direito a alimentação, 
alojamento, transporte ou seguro.  

Mais informações sobre os pacotes de inscrição disponíveis para os peregrinos 
da JMJ em  https://www.lisboa2023.org/pt/pacotes-peregrino. 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATURAS (CRITÉRIOS) 

Apresentação obrigatória de uma carta de recomendação do projeto (modelo 
disponível no formulário de candidatura on-line; a ser preenchido e carregado 
na área reservada pela pessoa responsável). 

O projeto deverá transmitir os valores e a linguagem cristãos, e ser consistente 
com os ensinamentos da Igreja Católica. 

Critérios para seleção das candidaturas: 
 adequação ao tema e fundamento teológico da JMJ Lisboa 2023. 
 qualidade artística. 
 diversidade, originalidade e atratividade. 
 autonomia técnica e financeira. 
 preferência aos projetos apresentados por peregrinos/artistas da faixa 

etária recomendada para participação na JMJ Lisboa 2023 (14-30 anos). 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

A atribuição dos locais onde os projetos serão apresentados é da 
responsabilidade da equipa do Festival da Juventude, que terá em consideração 
as preferências/pedidos referidos pelos grupos/artistas na sua candidatura.  

Quando possível, o Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023 providenciará 
o equipamento técnico base para a apresentação dos projetos. 

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


M
Ó

D
U

LO
 FESTIV

A
L  

Comité Organizador Local 
JMJ LISBOA 2023 

XXXVII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
Lisboa, 01 - 06 agosto 2023 

 

 

Outros custos associados à produção dos eventos/projetos (viagens, 
equipamento e o seu transporte, seguros, etc.) serão da responsabilidade dos 
grupos/artistas.  

Não será paga qualquer remuneração aos grupos/artistas do Festival da 
Juventude. 


