
Como se chama a 

Lagoa do Rio? 

 
(Lagoa Rodrigo de Freitas)  



Quantos metros, acima 

do nível médio das águas 

do mar, se eleva o “Cristo 

Redentor”?  
 

(700 metros)  



De quantos euros preciso 

para ter um Real?  
 

(0.40 euros)  



Qual o fundamento 

de se chamar Rio de 

Janeiro a esta cidade? 
(Gaspar de Lemos na 

2ªexpedição ao Brasil, em 1502, 

supos ser a foz de um rio)  



A maior ponte do 

Rio faz ligação com 

Niterói. Qual a 

extensão dessa ponte? 

 
(13 km)  



Quantos km de 

ciclovias tem a cidade 

do Rio de Janeiro? 
(150 km. Foi a primeira cidade 

a disponibilizar o sistema de 

aluguer de bicicletas)  



Em que ano o Rio de 

Janeiro vai receber os 

Jogos Olímpicos? 
 

(2016)  



Quanto custa um 

táxi no Rio? 
 

(1,60 reais ao Km na zona 1)  



Caso aches que, num 

serviço, estás a ser 

cobrado de forma 

inflacionada, o que 

deves fazer? 
(não abandonar o local e ligar 

para o nº 1746)  



Quantos turistas 

atrai, anualmente, a 

cidade do Rio? 
 

(cerca de 2 milhões)  



O que é a DEAT? 
 

(Delegacia Especial de Apoio 

ao Turismo)  



Onde podes 

encontrar Wi-Fi livre 

na cidade? 
(Praias de Copacabana, Leme, 

Ipanema e Leblon; e na parte do 

centro da cidade, na Cinelândia e 

na avenida presidente Vargas)  



Qual o horário de 

funcionamento do 

metro no Rio? 
 

(das 5:00 até às 0:00 

Domingos e feriados, apenas 

das 7h às 23h.)  



Qual o nome do 

morro onde está o 

Cristo Redentor ? 
 

(Morro do Corcovado)  



Qual o maior estádio 

da cidade do Rio? 
 

(Estádio Maracanã, embora o 

nome oficial seja Estádio 

Jornalista Mário Filho)  



Qual o nome das 

duas maiores 

florestas do Rio? 
 

(Tijuca e Pedra Branca)  



Rio de Janeiro foi 

capital do Brasil até 

que data? 
 

(até 1960, quando terminou a 

construção de Brasília)  



Qual o lema das JMJ 

para 2013? 

 
(“Ide e fazei discípulos entre todas as 

nações Mt. 28, 19)  



Em que dias decorrem as 

JMJ de 2013? 

 

(de 23 a 28 de Julho)  



O que é a Jornada 

Mundial da Juventude? 

 
(Mais que um encontro que reúne milhares ou 

mesmo milhões de jovens, a Jornada Mundial da 

Juventude dá testemunho de uma Igreja viva e em 

constante renovação. São eles, os jovens, os 

protagonistas desse grande encontro de fé, esperança 

e unidade. Ela tem como objetivo principal dar a 

conhecer a todos os jovens do mundo a mensagem de 

Cristo, mas é verdade também que, através deles, o 

‘rosto’ jovem de Cristo se mostra ao mundo) 

)  



Que intervalo de tempo 

têm as JMJ? 

 
(Os encontros mundiais são realizados 

com intervalos que variam entre dois e 

três anos. A última Jornada Mundial da 

Juventude ocorreu de 16 a 21 de agosto 

de 2011, em Madrid, na Espanha)  



Como começaram as 

Jornadas? 

 
(A primeira JMJ foi realizada em Roma, no ano de 

1986, em nível diocesano. Sua origem vem dos 

encontros do Papa João Paulo II com os jovens em 

1984 e 1985. Em 1984 foi celebrado na Praça São 

Pedro, no Vaticano, o Encontro Internacional da 

Juventude, por ocasião do Ano Santo da Redenção, 

quando foi entregue a Cruz Peregrina aos jovens. No 

ano de 1985 o Santo Padre anunciou a instituição da 

Jornada Mundial da Juventude) 



Quem pode participar 

nas Jornadas? 

 
(Pode participar toda a gente que queira) 



O que acontece nas JMJ? 

 
(São muitas as atividades às quais os jovens são 

convidados a participar, como as catequeses, eventos 

culturais, momentos de partilha e vida comum. Mas 

existem aquelas que estão previstas para a Jornada, 

como os atos centrais - cerimónia de abertura, 

acolhida do Papa, a Via-Sacra, a Vigília dos jovens 

com o Papa e a missa de encerramento - e os atos 

extraordinários) 



Como é feita a 

hospedagem nas JMJ? 

 
(A hospedagem, para aqueles que optarem por essa 

categoria no ato da inscrição, será feita em casas de 

família, associações, escolas, universidades e quadras 

polidesportivas) 



O que são as  

pré-jornadas? 

 
(Acontece nos dias anteriores à Jornada Mundial da 

Juventude. Na JMJ de Madrid, cerca de 300 mil 

jovens vindos de mais de 135 países participaram 

desta preparação, acolhidos em 63 dioceses. As 

atividades para esses dias que antecedem a JMJ são 

programadas pelas próprias dioceses e integram 

atividades culturais, visitas históricas, momentos de 

festa, tempos de oração e peregrinações a santuários 

locais 



Como posso ser 

voluntário para as JMJ? 

 
(Para ser voluntário da JMJ você deve preencher o seu 

cadastro no portal  - www.rio2013.com) 



Qual a idade mínima 

para ser voluntário? 

 
(Para ser voluntário será necessário ter no mínimo 18 

anos na JMJ (23/07/2013). 

No 2º semestre de 2012, abriremos inscrições para 

voluntários diocesanos que terão 16 ou 17 anos 

durante a JMJ. A inscrição só será válida com a 

autorização do responsável legal. A não admissão de 

menores de 16 anos é uma precaução mediante as 

possíveis complicações legais. Os voluntários de 16 e 

17 anos atuarão somente na paroquia) 



Apenas brasileiros podem 

ser voluntários? 

 
(São admitidos estrangeiros para o voluntariado. Os 

voluntários estão divididos em três categorias: 

Voluntário diocesano – Brasileiro, residente na cidade 

do Rio ou próximo; 

Voluntário nacional – Brasileiro, residente no exterior  

do Rio; 

Voluntário internacional – Estrangeiro, residente fora 

ou dentro do Brasil e participa de uma paróquia de 

sua Arquidiocese/Diocese.) 



Quando começa o 

trabalho dos voluntários? 

 
(Há pessoas que já estão trabalhando. Outros, porém, 

serão chamados para trabalhar nas semanas que 

antecedem o início da jornada. 

Há, portanto, dois tipos de voluntário: 

Voluntário Contínuo - Aquele que atuará na 

preparação e na execução da JMJ. 

Voluntário Próximo – Aquele que atuará na execução 

da JMJ. Chegará 15 dias antes da Jornada) 



Como será a hospedagem 

os participantes? 

 
(As hospedagens serão em casas de família, paróquias, 

escolas públicas e particulares, ginásios 

poliesportivos, casas de festas, centros comunitários e 

outros locais que sejam seguros e cobertos para que o 

peregrino possa ser alojado para pernoite) 



Quem é responsável pela 

alimentação dos 

peregrinos? 

 
(O peregrino inscrito na JMJ terá alimentação 

completa (café da manhã, almoço e jantar), oferecida 

pela própria organização da JMJ. Quando não for 

feita essa opção no ato da inscrição, a alimentação 

será de responsabilidade do próprio peregrino) 



Quanto custa participar 

nas JMJ? 

 
(Os valores tem variações, tanto da modalidade dos 

pacotes (que poderão ou não incluir hospedagem e 

alimentação), quanto por classificação dos países. 

Para ajudar que peregrinos de países economicamente 

mais pobres possam participar das JMJs, eles são 

classificados nas classes A,B e C. A classificação dos 

países e os tipos de pacotes definem os valores. Os 

valores para Portugal é de 608 reias (cerca de 320 

euros) 



Para entrar no Brasil, 

preciso de visto? 

 
(Peregrinos de alguns países necessitam de visto para 

entrada no Brasil. Para maiores informações consulte 

o site: 

http://www.portalconsular.mre.gov.br/antes/quadro

-geral-de-regime-de-vistos-1 ou procure o consulado 

do Brasil em seu país. Verifique com antecedência o 

procedimento necessário para a emissão do visto. Este 

processo pode demorar alguns dias) 



Há idade limite para 

participar nas JMJ? 

 
(A idade mínima para participar da JMJ Rio2013 é 

de 14 anos. Menores entre 14 e 18 anos deverão ter 

como acompanhante um responsável (não 

necessariamente os pais), que deverá estar inscrito no 

mesmo grupo. 

Se forem grupos internacionais não deixem de 

verificar as exigências aplicáveis do seu país para saída 

de menores) 



Para quem se inscrever 

até 31 de Janeiro a 

Inscrição é mais barata? 

 
(Sim, até 31 de Janeiro custa 577 reais. A partir de 1 

de Fevereiro custa 608 reais) 



É verdade que há 

diferentes preços para 

diferentes países? 

 
(Sim, há preços para países do grupo A, B, e C. 

Portugal está no grupo A enquanto os países do 

Grupo C são os países do 3ºterceiro mundo) 



Há alguém com quem se 

possa tirar dúvidas em 

tempo real? 

 
(Sim, se quiseres podes ter uma linha de voz em 

tempo real +55 21 3177 2013) 



Qual é o número máximo 

de elementos que um 

grupo pode ter? 

 
(50 elementos. Se tiver mais de 50 tem de subdividir. 

Cada grupo deve ter 2 responsáveis) 



O vínculo entre os 

grupos garantem que eles 

ficam juntos? 

 
(Não garantem, pois a distribuição é feira por língua 

oficial, o que poderá acontecer a proximidade dos 

frupos ou não) 


