Lisboa, 01 - 06 agosto 2023

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.
Decorrerá em diferentes partes de Lisboa, de 1 a 6 de agosto, exceto nos tempos dedicados aos Eventos
Centrais e às Catequeses oficiais.
Os eventos são gratuitos e abertos a todos.
Mais informação acerca do Festival da Juventude em: www.lisboa2023.org

CANDIDATURAS
As candidaturas têm de ser apresentadas online.
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.
Um endereço de e-mail (=username) não pode ser repetido em diferentes candidaturas; um endereço de email só pode ser usado uma vez.
A data limite recomendada para apresentação de candidaturas é 5 de fevereiro de 2023. Depois dessa data
a equipa do Festival da Juventude do Comité Organizador Local de Lisboa fará uma primeira selecção de
projetos.
As candidaturas ao Festival da Juventude submetidas por peregrinos inscritos na JMJ terão prioridade sobre
outras candidaturas. Caso o pacote de inscrição escolhido não inclua transporte, refeições ou alojamento,
estes serão da responsabilidade do peregrino.
As candidaturas de grupos ou indivíduos não inscritos como peregrinos da JMJ, se aceites, não terão direito
a seguro, refeições, alojamento ou transporte.
Mais informações acerca dos pacotes de peregrino disponíveis em www.lisboa2023.org
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SELEÇÃO DE CANDIDATURAS (CRITÉRIOS)
O Festival da Juventude pretende ser uma expressão genuína dos muitos jovens que participação na JMJ.
Por isso, as candidaturas apresentadas por peregrinos inscritos na JMJ terão a máxima prioridade.
Envio obrigatório de uma Carta de Recomendação do projeto (modelo disponível no formulário da
candidatura).
Transmissão de valores e linguagem cristãos, coerentes com a Igreja Católica.
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.
Autonomia logística e financeira do projeto.
Os locais onde serão apresentados os projetos serão atribuídos pela Equipa do Festival da Juventude, tendo
em consideração as preferências / pedidos referidos pelos grupos / artistas na sua candidatura. Quando
possível, a JMJ Lisboa 2023 providenciará o equipamento técnico base para a apresentação dos projetos.
Outros custos associados com a produção dos eventos / projetos (viagens, equipamento e o seu transporte,
seguros, etc) serão da responsabilidade dos candidatos.
Nenhuma remuneração será paga aos participantes / artistas do Festival da Juventude.
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