
 

 

Centenas de pessoas acorrem à procissão dos símbolos pelo rio e pela 

cidade 
Município acolhe peregrinação da Cruz e 

do ícone mariano até sexta-feira 

Primeira edição da JMJ ocorreu em 1986 por 
iniciativa do Papa João Paulo II, que entregou os 
dois símbolos aos jovens e pediu-lhes que estes 
fossem levados pelo mundo inteiro como sinal de 
esperança, união e de amor a Jesus Cristo.  
Por onde vão passando, os símbolos associam-se às 
tradições de cada local. Em Setúbal, primeiro 
município da Diocese a recebê-los, foram 
transportados pelo rio e pela cidade.  

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE  
A comemorar o Dia de Todos os Santos, feriado 
religioso em Portugal, o segundo dia de 
peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) em Setúbal acolheu centenas de 
pessoas que participaram ontem na procissão pelo 
rio e pela cidade.  
Foi por volta das 15h30 que mais de uma dezena de 
embarcações se juntou à procissão fluvial dos 
símbolos da JMJ, que teve como ponto de partida a 
Doca das Fontaínhas.  
Numa viagem de quase duas horas pelo Sado, a 
procissão rumou ao Hospital de Santiago do Outão 
para a bênção dos doentes, levando a bordo das 
embarcações de pesca a Cruz Peregrina e o ícone 
de Nossa Senhora Salus Populi Romani, símbolos da 
JMJ, e as imagens de Nossa Senhora do Rosário de 
Tróia, de Nossa Senhora da Arrábida e de Nossa 
Senhora dos Navegantes, as três santas padroeiras 
do Mar e dos Pescadores da cidade.  
Na chegada ao hospital, foi deixada uma 
“mensagem de esperança e de fé” aos presentes. 
“É com grande alegria que o Hospital de Santiago 
do Outão acolhe os símbolos da JMJ, bem como as 
santas padroeiras da cidade. Que a sua presença 
seja uma bênção para todos os que aqui se en-
contram doentes e internados e também para 
aqueles que aqui trabalham todos os dias”.  

Já em terra, na Doca dos Pescadores, a procissão 
prosseguiu pela cidade, em direcção à Praça do 
Bocage. Juntando os símbolos da JMJ com os santos 
padroeiros das igrejas paroquiais do município, 
bem como os ícones dos santos e beatos patronos 
da JMJ, foram centenas as pessoas que 
acompanharam os símbolos religiosos pelas ruas 
de Setúbal.  
Para hoje, o programa da peregrinação conta com 
visitas a diversas escolas e com uma demonstração 
de várias realidades desportivas no pavilhão do 
Clube Naval. Já a noite de amanhã está guardada 
para um concerto de coros infanto-juvenis, a 
realizar-se na Igreja de São Sebastião. 

Símbolos rumam a Sesimbra no fim-de-semana  
Após a noite de oração e vigília que ocorre na sexta-
feira e que terá lugar na Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, ainda no município de Setúbal, os 
símbolos da JMJ vão ser entregues à próxima 
vigararia da diocese, a de Palmela/Sesimbra.  
É no domingo, pelas 13 horas, que a Paróquia do 
Castelo de Sesimbra acolhe os dois símbolos da 
JMJ, onde se vai poder contar com uma 
apresentação dos movimentos associativos do 
concelho antes de a peregrinação continuar o seu 
caminho rumo à Paróquia de Santiago.  
Já na próxima segunda-feira, dia 7, a visita ao 
Centro Paroquial do Castelo de Sesimbra tem início 
às 8 horas, seguida da visita, às 9h30, à Escola 
Profissional Agostinho Roseta e, às 11 horas, à 
Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho.  
Os Símbolos da JMJ vão ainda passar pela 
instituição Cercizimbra, ocorrendo depois a sua 
despedida do município às 14 horas.  
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