
 XXXVII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 Lisboa, 01-06 agosto 2023 

 

 
1 

Comité Organizador Local 
JMJ LISBOA 2023 
geral@lisboa2023.org 

M
Ó

D
U

LO
 PER

EG
R

IN
O

S 

 

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARENTAL DE MENORES 

COMPLETAR E ENTREGAR AO RESPONSÁVEL DO GRUPO 

 

Eu abaixo-assinado/Nós abaixo-assinado:  

_________________________________________ _______________________________________________ 

          (Nome completo)     (Nome completo) 

número do documento de identificação: válido até: 

____________________________________________ ________________________________________ 

residente(s) em: ________________________________________________________________________ 

     (Rua, número, CP, Cidade, País) 

telefone fixo: ________________________ telemóvel: __________________________________ 

   na qualidade de pais              na qualidade de tutor legal 

de _______________________________________________________________________________________ 

         (Nome completo do menor) 

nascido(a) a __________________________________ em _____________________________________ 

(Data de nascimento: dd/mm/aaaa)   (País e cidade) 

Eventuais alergias e/ou medicamentos: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Autorizo/autorizamos o referido menor a participar nos Dias nas Dioceses (26 – 31 julho 2023) 
e/ou na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (01 -06 agosto 2023), confiando-o por todo o 
periodo à pessoa responsável abaixo indicada. 
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Dados do(a) Responsável: _____________________________________________________________ 

          (Nome completo da pessoa a quem o menor é confiado) 

nascido(a) a ___________________________________ em ____________________________________ 

  (Data de nascimento: dd/mm/aaaa)   (País e Cidade) 

residente em: __________________________________________________________________________ 

     (Rua, número, CP, Cidade, País) 

 

Ao assinar este formulário, isento o Comité Organizador Local - a Fundação JMJ e 
qualquer pessoa que colabore na organização da Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023 (doravante "JMJ") – de responsabilidade pela guarda do/a referido/a 
menor e por qualquer dano por ele/ela causado durante a JMJ. 

Ainda, declaro ser o responsável legal do/a referido/a menor e assumo total 
responsabilidade por quaisquer danos por ele/ela causados durante a JMJ, em 
particular qualquer dano causado pelo menor no local que lhe for atribuído pela 
Organização (ou pessoa que colabore com a Organização) como seu alojamento 
durante a JMJ, incluindo casas particulares de famílias que se disponibilizam para o 
acolhimento. As pessoas que oferecem alojamento ao/à menor estão isentas de 
qualquer responsabilidade quanto à sua guarda.  

Estou ciente de que a idade mínima para participar na JMJ é de 14 anos e que a guarda 
do/a participante menor deve ser confiada a um adulto. 

 

Assinatura dos Pais/Tutor ____________________________________        Data _______________ 

Assinatura do responsável ___________________________________          Data _______________ 


