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Bracarenses desafiados
a “adotarem” o Bom Jesus

Agere quer criar Centro
Interpretativo da Água

BRAGA O Arcebispo de Braga desafiou, ontem, as escolas e outras instituições a “adotarem”
o Santuário do Bom Jesus do Monte ou outro monumento da cidade. O desafio foi lançado
no Bom Jesus, durante a plantação de mais de uma centena de árvores autóctones. P.04-05
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D. Jorge Ortiga quer
que os bracarenses
sintam o património
como "seu".

Além do património
edificado, o Prelado
considerou ainda o
património natural.

Hoje
D. Jorge Ortiga preside à missa da
festa em honra de Nossa Senhora
das Dores, que terá lugar às 19h00,
na Basílica dos Congregados.

No Ano Europeu do património Cultural D. Jorge Ortiga quer bracarenses empenhados em preservar os seus monumentos

Arcebispo de Braga desafia escolas
e instituições a "adotarem" o Bom Jesus
Avelino Lima

Carla esteves

O

Arcebispo de Braga desafiou, ontem,
as escolas e outras
instituições a "adotarem" o Santuário do
Bom Jesus do Monte ou
outro monumento da cidade, com o objetivo de
melhor o conhecer, mas
também de o preservar
e de o revelar através do
seu exemplo e da sua atividade. O desafio foi lançado no Bom Jesus, durante uma plantação de
mais de uma centena de
árvores autóctones, promovida pela Confraria
do Bom Jesus e realizada
por um grupo de crianças do Colégio João Paulo II, em Braga.
A propósito desta ação,
D. Jorge Ortiga vincou
que é importante que iniciativas como esta não
serem fruto da "moda",
mas antes sejam encaradas pelas instituições de
«um modo responsável e
permanente», sobretudo
numa altura em que estamos a celebrar o Ano
Europeu do Património
Cultural.
Encarando património num sentido lato, que
abrange não apenas o edificado, mas também a natureza, neste caso a mata
do Bom Jesus, o Prelado
apelou à mobilização de
escolas, empresas e outras instituições da cidade, para que se envolvam
no conhecimento, preservação e divulgação do património bracarense, enquanto herança material

do Bom Jesus, também salientou a importância do
envolvimento da sociedade civil, e em particular das crianças, na causa
do património edificado
e natural.

UNESCO destaca
envolvimento
da sociedade civil
Recordou ainda que, segundo a UNESCO, o envolvimento da sociedade
civil «é um dos fatores fundamentais neste projeto de
reconhecimento do Bom
Jesus, como Património
Mundial da Humanidade.

Câmara e Confraria
do Bom Jesus
estabelecem
protocolo

Um grupo de alunos do Colégio João Paulo II realizou, ontem, uma plantação de árvores autóctones no Bom Jesus

e imaterial.
O desafio do Arcebispo de Braga, que persegue o apelo lançado, no
passado mês de janeiro,
pelo comissário nacional do Ano Europeu do
Património 2018, Guilherme d’Oliveira Martins, foi mais longe ainda,
interpelando as instituições a "adotarem" determindo monumento de
forma permanente, incluindo o seu património natural, como a mata do Bom Jesus.
«Porque não adotarem
a Sé Catedral, o Museu
Pio XII, ou outras instituições e monumentos da

cidade? E olhando para o
Bom Jesus, porque não
lançar o desafio às escolas para que adotem esta instância, tornando-a "sua" e ao torná-la sua
sejam capazes de a encarar na parte patrimonial e na parte natural»,
questionou.

A Sé Catedral,
o Museu Pio
XII são outros
monumentos
na lista
de "adoção".

A arte como veículo
do património
D. Jorge Ortiga sugeriu
ainda algumas formas que
poderiam ser utilizadas
pelas escolas da cidade,
enquanto veículos para
melhor estudar e transmitir estes legados patrimoniais, como a literatura, a pintura, o desenho,
a fotografia ou a música.
«Este é um desafio
que eu lanço às escolas
de Braga, mas também
a outras instituições ou
empresas. Vamos "adotar" esta causa e vamos
cuidar dela como se fosse nossa, não apenas agora, mas sempre, e de um

modo responsável e permanente», apelou.
Lembrando que «o desafio de cuidar da floresta
e do património pertence a todos», D. Jorge Ortiga realçou que a Arquidiocese de Braga já procedeu
à limpeza das áreas florestais que lhe pertencem,
sendo indispensável que
parte do trabalho de prevenção dos fogos, no que à
natureza diz respeito, mas
também de salvaguarda do
património edificado, passe precisamente por esta
responsabilização por parte da sociedade civil.
Varico Pereira, vice-presidente da Confraria

Também o vereador do
Ambiente da Câmara de
Braga, Altino Bessa, vincou a importância do
envolvimento de todos,
advogando o estabelecimento de parcerias, entre
as instituições na preservação ambiental.
Altino Bessa avançou,
ainda que a Câmara de
Braga e a Confraria do
Bom Jesus estão a preparar um protocolo que visa
a realização de limpezas
no terreno, com o objetivo de preservar a área florestal do Santuário.
O referido acordo incluirá ainda a instalação
de um posto de turismo
da autarquia bracarense na Casa das Estampas,
com o intuito de atrair ao
centro da cidade os turistas que apenas visitam o
Bom Jesus.
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No próximo sábado, às 14h30, está prevista uma nova ação aberta a todos os bracarenses

Crianças e notáveis plantaram no Bom Jesus
mais de uma centena de árvores autóctones
Avelino Lima

Carla Esteves

M

O Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, e o vereador do Ambiente, Altino Bessa, deram o exemplo

mata e na sua limpeza diária», afirmou Varico Pereira, acrescentando que «a
Confraria tem cerca de 20
funcionários diariamente
a trabalhar nas limpezas,
na reflorestação e na poda das árvores e resultado
disso foi o único espaço
que se salvou», afirmou.
O administrador do
Colégio João Paulo II, Mário Paulo Pereira, mostrou-se satisfeito com a
participação dos alunos
da instituição nesta atividade, já que «a sensibilização para o meio ambiente e a defesa dos valores

Foram plantados
carvalhos com
origem nas
sementes dos
centenários
carvalhos do
Bom Jesus.

faz parte do currículo».
«Temos muita honra
em estar aqui, e pelo facto
das nossas crianças serem
chamadas a intervir na sociedade», afirmou, acrescentando que o Colégio
João Paulo II apadrinha,
desde logo, a candidatura do Bom Jesus a Património da Humanidade».
Em resposta ao desafio lançado pelo Arcebispo de Braga, Mário Paulo Pereira revelou ainda
a disponibilidade do Colégio para «apadrinhar
várias instituições culturais que necessitem de
ajuda e que ajudem a fomentar a cultura, a arte e
o ambiente».
«Estaremos prontos a
ajudar e lanço o desafio a
todos os colegas dos colégios privados», concluiu.
As árvores plantadas
pelas crianças do Colégio
João Paulo II e pelos notáveis da cidade na mata do Bom Jesus foram

georreferenciadas (procedimento que já ocorreu
noutras áreas florestais do
concelho, nomeadamente no Picoto), de modo a
que quem as plantou possa saber exatamente em
que local se encontram,

podendo assim acompanhar o seu crescimento.

D. Jorge pede menos
relatórios
e mais soluções
concretas
D. Jorge Ortiga comentou

Avelino Lima

ais de uma centena de árvores autóctones, incluindo carvalhos com
origem nas sementes dos
carvalhos centenários da
mata do Bom Jesus do
Monte, foram, ontem,
plantadas nas áreas florestais junto ao Pórtico
do Bom Jesus. No próximo sábado, a partir das
14h30, está prevista mais
uma ação congénere, desta feita, aberta à população em geral.
O vereador do Ambiente da Câmara Municipal
de Braga, Altino Bessa, salientou o crescente envolvimento de diversas instituições nestas iniciativas
de reflorestação, sobretudo após os incêndios de
outubro do ano passado.
Recordou, porém, que «há
todo um outro trabalho de
limpeza e proteção civil,
que está a ser desenvolvido em paralelo com o
apoio de uma equipa de
sapadores florestais.
O vice-presidente da
Confraria do Bom Jesus,
Varico Pereira, considerou
«única» toda esta mobilização que se tem gerado,
sustentando que «nunca
antes se fez uma intervenção tão profunda na mata
do Bom Jesus no que diz
respeito a limpeza, poda
e reflorestação com espécies autóctones».
Carvalhos, azevinhos,
medronheiros, e outras
espécies, têm sido plantados na extensa mata do
Bom Jesus, que foi poupada aos incêndios de outubro do ano passado, muito
devido ao intenso trabalho
de limpeza que tem sido
realizado pela Confraria.
«Felizmente, em outubro, a desgraça que aconteceu aqui em Braga parou no Bom Jesus e parou
porque houve a preocupação de fazer um investimento muito grande na

também o recentemente
revelado relatório sobre os
incêndios de outubro passado, elaborado por uma
Comissão Independente,
nomeada pela Assembleia
da República, relatório esse que conclui que «o Estado falhou na previsão dos
fogos», que foram pedidos
mais meios para combater incêndios, mas que não
houve autorização superior
e que a atuação do INEM
foi «limitada».
D. Jorge Ortiga desvalorizou os relatórios, concluindo que o seu grande
objetivo é desculpabilizar,
quando «o indispensável
é assumir responsabilidades e reconhecer o que
não correu bem».
«Não basta fazer o relatório, apontar lacunas.
O que importa é chegar a
conclusões práticas e concretas, porque não faltam
relatórios no nosso país»,
afirmou D. Jorge Ortiga.
Já na vertente social, o
prelado comentou ainda
as recentes declarações de
Marcelo Rebelo de Sousa,
que expressou vergonha
pela pobreza em Portugal. D. Jorge afirmou que
«é verdade que a pobreza
existe e temos de nos unir
para a combater».

As crianças do Colégio João Paulo II foram chamadas a participar

