
[Tradução ao galego do texto original do Projecto Nemeton da Asociación Religiosa Druida Fintan (Catalunha), assinado 
por esta associação e pela organização Céltica Hispana (Espanha), com o apoio e adesões da Hermandad Druida Dun 
Ailline (Catalunha), Irmandade Druídica Galaica (Galiza/Portugal), Orden Druida Mogor (País Basco), Confesión Religiosa  
Wicca Celtíbera (Espanha) e Nueva Orden Druida Sendero Verde (Espanha).
Este manifesto é  dirigido às actuais  administrações públicas competentes com capacidade de obrarem dentro do 
marco institucional vigente que afecta às associações e organizações assinantes e aderidas.]

Manifesto Manifesto     pela protecção e reconhecimento pela protecção e reconhecimento     
dos Lugares Sagrados da Tradição Celtados Lugares Sagrados da Tradição Celta

(Nemetons e Zonas Santuário)

A Religião Druídica  acha-se fortemente unida  à Natureza pelos  seus fundamentos de 
crença. É nela onde se desenvolvem as nossas Cerimónias, onde entramos em contacto 
com  as  nossas  Deidades  e  onde  aprendemos  dos  seres  que  povoam estes  espaços 
naturais, ensino que para nós resulta fundamental. É por este motivo que desde sempre 
a reivindicação desde as nossas crenças dos seus Lugares Sagrados tem sido para nós um 
objectivo prioritário, já que fundamenta e possibilita o normal desenvolvimento da nossa 
prática religiosa.

Tais sítios naturais  - que chamamos de  Lugares Sagrados da Tradição Celta (LSTC)  - 
estão estabelecidos desde a antiguidade como 'limiares'  ou 'lugares de poder'  pelas 
crenças que professamos, pelo que estas zonas são herdeiras duma Tradição Religiosa 
constatável.

São zonas que convidam à calma, à meditação e ao respeito. Lugares em definitiva que 
transmitem valores espirituais e facilmente percebidos como 'especiais'. Nesses espaços, 
Nemeton em línguas célticas, adoita existir uma grande e espectacular biodiversidade; 
montanhas,  rios,  fontes termais,  poças,  zonas megalíticas,  covas,  lagos,  florestas,  etc, 
que são considerados pela nossa Religião como autênticos  templos onde têm lugar as 
Cerimónias e se manifestam as nossas Deidades.

A  Asociación  Religiosa  Druida  Fintan,  entidade  religiosa  legalizada  pelo  Ministério  da 
Justiça (espanhol)  através da sua inscrição em registo com número  2127-SG/A, junto a 
Céltica Hispana, organização religiosa que professa igualmente a Tradição Celta, como 
promotoras do seguinte escrito

MANIFESTAM

A necessidade sentida por crentes da Religião dos Povos Celtas  de saberem os seus 
Lugares Sagrados reconhecidos pelas Administrações Públicas e de que estas procurarão 
o uso religioso dos  mesmos,  além de garantir  a  sua  protecção,  conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade localizada nas Áreas Protegidas naturais de nível estatal. 
Desde  a  nossa  religião  pretendemos  contribuir,  aliás,  na  preservação  dos  valores 
culturais, práticas, conhecimento e sistemas de crenças associados a estes lugares.

As organizações promotoras deste Manifesto 

COMPROMETEM-SE  a  proporcionarem  a  informação  necessária  para  o  ajeitado 
reconhecimento destes lugares, investigando sobre a sua importância cultural, natural e  
espiritual  para  favorecerem  as  gestões  pertinentes  por  partes  dos  organismos 
responsáveis da sua administração. Desta maneira, pretende-se outrossim colaborarmos 
na conservação destes lugares, perpetuando a difusão da sua importância à população 
em geral e o seu correto uso no futuro.

http://www.ordendruidafintan.com/agenda/proyectos/Manifiesto%20Fintan.pdf
http://www.ordendruidafintan.com/agenda/proyectos/nemeton.htm


PRETENDEMOS mudar o estado actual no que se acham os nossos Espaços Sagrados, 
que vem comprometida dia à dia a sua existência e supervivência (seriamente ameaçada 
em muitos países europeus) devido ao constante abandono e despreocupação que sofre 
o nosso meio natural; assim é posto em vista  pelas constantes acções que, na vez de 
garantirem  a  sua  protecção,  favorecerem  um  'desenvolvimento  insustentável', 
depredador e inconsciente só conducente à ruína, não só moral e espiritual mas vital, 
colocando em risco a nossa própria supervivência (urbanismo incontrolado, especulação, 
esgotamento  de  recursos  por  explorações  irracionais,  contaminação,  destruição 
sistemática de florestas, caça furtiva e abusiva, etc).

CONSIDERAMOS que para mudarmos esta dinâmica resulta de vital importância que o 
perfil  dos  espaços  naturais  seja  levado  a  uma  fasquia  superior,  pelo  que  o 
reconhecimento expresso do seu valor religioso (além do facto da maioria de tais lugares 
serem importantes e ricos depósitos de biodiversidade) suporia um valor acrescentado 
que  incrementaria  tanto  a  importância  cultural  do  lugar  como  a  espiritual,  o  qual 
incidir-ia  directamente  não  só  nos/nas  crentes  da  nossa  Religião,  mas  no  ânimo  de 
muitas pessoas que acreditamos passariam a se implicarem de forma mais decidida na 
conservação dos espaços naturais.

DESEJAMOS portanto  favorecer  o  conhecimento  dos  nossos  Lugares  Sagrados  da 
Tradição Celta  (LSTC)  nos  diferentes  órgãos  das Administrações  Públicas,  reunindo a 
informação  necessária  que  mostre a  sua  importância  Religiosa  (a  qual  incide 
directamente  no  seu  valor  cultural).  Desejamos  também  poder  fortalecer,  ou 
estabelecer na sua falta, os marcos legais e jurídicos relacionados com a protecção e 
conservação dos tais  Lugares Sagrados,  melhorando actuações institucionais  a  serem 
executadas sobre eles.

CONHECEMOS os problemas que defronta este Projecto para a Protecção dos Lugares 
Sagrados da Tradição Celta (LSTC): As ausências de reconhecimento pelos organismos 
oficiais junto à falta de informação e documentação pela nossa parte. A inexistência de 
leis e políticas adequadas para a conservação dos sítios sagrados naturais e,  tem de ser 
dito,  a  pouca  compreensão  e  respeito  cara  estes  sítios  por  parte  das  religiões 
maioritárias.  Isto  tudo  favorece  a  enorme desprotecção  que  defrontam  estas  zonas 
naturais sagradas perante as ameaças do desenvolvimento e benefícios económicos.

Por  isto,  para  lograrmos  o  estabelecimento  e  reconhecimento  dos  nossos  Lugares 
Sagrados, dirigimos-nos à Administração Pública para

SOLICITAR

1.  Fazer público e transmitir às agências de governo responsáveis da protecção  
das  zonas  protegidas  a  existência  destes  Lugares  Sagrados  e  que  à  vez  seja  
incrementado o nível  de conhecimento  existente sobre os mesmos dentro da  
comunidade conservacionista.

2. Estabelecer  relações,  esquemas  legais  e  políticos  com  as  Administrações  
Públicas tendentes à protecção, conservação, reconhecimento e uso religioso dos 
tais espaços Sagrados.

 
3. Promover uma  Zona Santuário  de exclusão de caça dum diâmetro de 9 km  
desde o ponto central da Zona Sagrada (Nemeton), sempre que não se encontrar 



já numa área protegida por leis governamentais (Parque Nacional, Reserva, etc)  
que supere em amplitude a Zona Santuário solicitada.

4. Reconhecer as pessoas autorizadas pelas entidades religiosas que estabelecem 
a sacralidade dum espaço natural como custódios dos mesmos e possuidores de 
direitos  diacrónicos  de  carácter  espiritual  sobre  tais  lugares,  que  devem  
proteger-se de atitudes ignorantes e prepotentes, vierem de onde vierem.

CREMOS que  a  figura  de custódio  dos  Lugares  Sagrados  deve ser  uma  prioridade 
básica quando se proceder ao estabelecimento dum Espaço Sagrado, já que resulta tão 
vital como o seu próprio reconhecimento; assim é estabelecido em diferentes estudos e 
projectos internacionais, como: 

• Sítios Sagrados. Integridade Cultural e Diversidade Biológica – UNESCO.

• Sítios Naturais Sagrados. Directrizes para Administradores de Áreas Protegidas -  
UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza); Grupo de Trabalho  
em Valores Culturais e Espirituais das Áreas Protegidas, em colaboração com o  
Programa 'Homem e Biosfera da UNESCO.

• Iniciativa  DELOS.  Para  os  espaços  Sagrados  Naturais  nos  países  desenvolvidos  
tecnologicamente –  UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza);  
Grupo de Trabalho em Valores Culturais e Espirituais das Áreas Protegidas.

 
CREMOS TAMBÉM que é  imprescindível  o  fomento do diálogo entre todos/as  os/as 
representantes para alcançarmos a gestão e conservação dos nosso Lugares Sagrados, 
entendendo este diálogo sempre dentro duma colaboração próxima e equitativa entre 
os/as nomeados  custódios dos espaços sagrados e os/as responsáveis da gestão das 
áreas  protegidas  (pessoal  técnico,  das  Administrações  Públicas,  políticos,  etc)  que 
respeite as prerrogativas e responsabilidades de ambas as duas partes. A integração de 
ambos os dous pontos de vista facilitaria  a consideração tanto  dos valores espirituais 
como  dos  objectivos  de  conservação  ao  se  aplicarem  ou  desenvolverem  planos  de 
gestão  integral  para  espaços  sagrados  protegidos,  já  que  seriam  elaborados  com  a 
participação plena de todas as pessoas envolvidas.

EM  NENHUM  CASO pretendemos  privatizar os  nossos  Lugares  Sagrados  ou 
restringi-los ao  uso  exclusivo  da  nossa  confissão  religiosa.  Estes  espaços  naturais 
apresentam, na maioria dos casos, valores extraordinários de riqueza natural, cultural e 
espiritual que devem ser acessíveis a todas as pessoas ou a outras entidades (incluídas as 
Religiosas,  evidentemente),  sempre  sob  os  critérios  comummente  estabelecidos 
pelos/as especialistas  (para assegurarem a protecção dos mesmos) e das/os  custódios 
(para  assegurarem  o  devido  respeito  ao  lugar  tal  e  como  estabeleçam  as  crenças 
religiosas).  Queremos  portanto  que  tais  espaços,  além  de  serem  templos onde 
podermos exercer as nossas Cerimónias, virem em lugares de aproximação cultural onde 
experimentar  a  relação  ser  humano-natureza  desde  uma  perspectiva  diferente  à 
tradicional, recuperando assim a importância que estes sítios tiveram no passado e que 
pretende-se seja  recuperada no presente e  no futuro.  Deste jeito,  os  LSTCs  servirão 
como pontes com o fim de atingirmos um diálogo intercultural baseado no respeito, o 
qual consideramos  reverter-ia  na  própria  consciência  dos  habitantes  da  Península, 
produzindo-se uma nova simbiose do ser humano com o seu contorno. 



Tanto as organizações promotoras deste Manifesto como as Associações Religiosas que 
o subscrevem animamos a todos/as os/as nossos/as crentes e especialmente às Ordens 
Druídicas  Internacionais  (Groves,  Gorseddau,  Arvoredos,  Ialon,  Bosquets,  Corrs,  etc), 
assim como a todas aquelas instituições (organizações, associações, empresas, meios de 
comunicação, etc) e,  em definitiva, a toda a cidadania preocupada com a conservação 
destes espaços naturais dado o seu grande valor de biodiversidade e da sua importância  
ecológica  e  cultural  (independentemente  dos  valores  espirituais  ou  religiosos  que 
professem), a fazerem seu este Manifesto, o assinarem e o difundirem.

Muito obrigado.

Esther Serrano Laura Díaz
Asoc. Religiosa Druida Fintan Céltica Hispana

Entidades de Tradi  ção Céltica aderidas ao Manifesto  

Hermandad Druida Dun Ailline Irmandade Druídica Galaica

http://www.ordendruidafintan.com/
http://celticahispana.foroactivo.com/
http://www.durvate.org/
http://asarlaiocht.blogspot.com.es/


    Orden Druida Mogor Confesión Religiosa Wicca Celtíbera

Nueva Orden Druida Sendero Verde

23 Março 2013

http://ordendruidamogor.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Nueva-Orden-Druida-Ib%C3%A9rica-Sendero-Verde/286981497983592
http://wiccaceltibera.wordpress.com/

