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Escadório dos Sentidos • Stairway of the Senses
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1.a
PAÍS COUNTRY
Portugal

Município de Braga
Municipality of Braga

1.b
REGIÃO REGION
Região Norte, Município de Braga Northern region, Municipality of Braga
1.c
NOME DA PROPRIEDADE NAME OF PROPERTY
Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga
1.d
COORDENADAS GEOGRÁFICAS GEOGRAPHICAL COORDINATES
N 41.554659 W 8.377470
(degraus da entrada da igreja steps at the entrance of the church)

LIMITE DA PROPRIEDADE
BOUNDARY OF THE PROPERTY
LIMITE DA ZONA TAMPÃO
BOUNDARY OF THE BUFFER ZONE

Área do bem: 26 ha
Zona tampão: 232 ha
Área Total: 258 ha
Limites do bem e zona tampão
Levantamento topográfico (2013), Câmara Municipal de Braga
Property area: 26 ha
Buffer zone: 232 ha
Total area: 258 ha
Boundaries of the property and buffer zone
Topographical survey (2013), Braga City Council

A
CONVENÇÃO
DO
PATRIMÓNIO
MUNDIAL
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) foi criada em 1945
e procura construir a paz através da cooperação internacional em Educação, Ciências e Cultura e da
promoção de programas para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos
na Agenda 2030, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2015.
A Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural foi adotada pela Conferência
Geral da UNESCO em 1972. Portugal aprovou a Convenção em 1979. (Decreto nº 41/79 de 6 de junho)

THE
WORLD
HERITAGE
CONVENTION
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) was created in 1945 and
seeks to build peace through international cooperation in Education, the Sciences and Culture and
promote programmes to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals defined in
Agenda 2030, adotpted by the UN General Assembly in 2015.
The Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage was adopted by the
General Conference of the (UNESCO) on 16 November 1972. Portugal approved the Convention in 1979.
(Decree nº 49/79, 6th of june)

Escadório das Virtudes • Stairway of the Virtues

Terreiro dos Evangelistas • Yard of the Evangelists

A CANDIDATURA
DO BOM JESUS A
PATRIMÓNIO DA
HUMANIDADE
BOM JESUS DO MONTE, UMA PAISAGEM CULTURAL:
“obra conjugada da natureza e do homem”
JANEIRO 2017

Inscrição na Lista Indicativa de Portugal
MAIO 2017
Monumento Nacional (Anúncio DR nº 66/2017 de 10 de Maio)
JANEIRO 2018
Submissão na UNESCO pelo Estado Português da candidatura do Santuário do Bom Jesus em Braga
após obtenção do parecer favorável do Grupo de Trabalho Interministerial para o Acompanhamento das
Candidaturas a Património Mundial e subsequente homologação pelos Ministros dos Negócios
Estrangeiros, da Cultura e do Ambiente

THE NOMINATION
OF BOM JESUS
TO THE WORLD
HERITAGE LIST

BOM JESUS DO MONTE, A CULTURAL LANDSCAPE:
“combined work of nature and of man”
JANUARY 2017
Enrollment in the Tentative List of Portugal
MAY 2017
National Monument (DR Notice No. 66/2017 of May 10)
JANUARY 2018
Submission by the Portuguese State of the nomination of the Sanctuary of Bom Jesus in Braga at UNESCO: after obtaining the favorable opinion of the Interministerial Working Group for the Follow-up of
World Heritage Nominations and subsequent homologation by the Ministers of Foreign Affairs, Culture
and the Environment

Escadório do Pórtico • Stairway of the Portico

O
BEM
O Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga, no Norte de Portugal, tem a sua génese pelo menos
no século XIV. Foi ganhando em importância e significado religioso e cultural particularmente a partir
do início do século XVII quando foi instituída a Confraria do Bom Jesus do Monte, em 1629. Data de
então a construção de uma primeira via-sacra. No início do século XVII, com o arcebispo D. Rodrigo
de Moura Telles, chamado o restaurador do Bom Jesus, a via-sacra ganhou nova configuração e foi
ampliada com a construção do escadório dos Cinco Sentidos e uma igreja na parte superior. Em meados
do século XVIII, a via-sacra foi novamente ampliada a partir da igreja até ao terreiro dos Evangelistas. O
arcebispo D. Gaspar de Bragança, já nos finais deste século, assumiu a liderança da Confraria e mandou
demolir a igreja, construir o escadório das Virtudes e iniciar a construção da nova igreja, da autoria de
Carlos Amarante. A construção do parque e do elevador no século XIX, simultaneamente com a reconversão dos quarteis dos peregrinos em hotéis, veio fazer da cerca do Bom Jesus uma estância de recreio.

The Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga, located in the North of Portugal, dates back to at least
the fourteenth century. It progressively acquired importance and religious and cultural significance, especially from the early seventeenth century onwards, after the Confraternity of Bom Jesus do Monte was
founded in 1629. The first Viae Crucis was built at that time. In the early 18th century, under archbishop
D. Rodrigo de Moura Telles, known as “the restorer of Bom Jesus”, the Viae Crucis was given a new configuration and enlarged, through construction of the Stairway of the Five Senses and a church located at
the top of the Viae Crucis. In the mid-18th century, the Viae Crucis was expanded from the church to the
Yard of the Evangelists. At the end of the 18th century, archbishop D. Gaspar de Bragança assumed leadership of the Confraternity and ordered the existing church to be demolished, to be built the Stairway
of the Virtues as well as a new church, designed by Carlos Amarante. In the 19th century, with construction of the park and the funicular, together with conversion of the former pilgrims’ barracks into hotels,
the enclosure of Bom Jesus acquired the way of life of a place of villegiatura.

O Sacro Monte • The Sacred Mount

A
PROTEÇÃO
DO BEM
Os mecanismos de proteção do santuário do Bom Jesus do Monte são definidos nacional e localmente,
sob a égide do Ministério da Cultura, através da Direção Geral do Património Cultural, em coordenação com a estrutura regional, a Direção Regional da Cultura do Norte e apoiados por um quadro legal
robusto. O aviso nº 68/2017, de 10 de maio, desencadeou a abertura do procedimento de ampliação da
classificação do santuário do Bom Jesus do Monte, de modo a abranger todo o monte sagrado, incluindo o elevador, e a sua reclassificação como monumento nacional. Desde então, todas as disposições
legais relativas à proteção de um monumento nacional aplicam-se ao bem.

The protection mechanisms of the sanctuary of Bom Jesus do Monte are defined nationally and locally,
under the aegis of the Ministry of Culture, through the Directorate General of Cultural Heritage
(DGPC), in coordination with the regional structure, the Regional-Directorate for Culture - North (DRCNorte) and supported by a robust legal framework. The Notice no. 68/2017, of May 10, triggered opening
of the procedure to extend the classification of the sanctuary of Bom Jesus do Monte, so as to encompass
the entire sacred mount including the funicular, and its reclassification as a national monument. Since
that time all legal provisions regarding the protection of a national monument apply to the property.

CRITÉRIOS

CRITÉRIO (II) DEMONSTRA UM IMPORTANTE
INTERCÂMBIO DE VALORES HUMANOS

A paisagem natural do Monte Espinho foi usada como cenário para uma Viae Crucis que resultou na
construção de um santuário monumental que sofreu metamorfoses arquitetónicas e artísticas durante
um período de seis séculos. No Santuário do Bom Jesus, os elementos naturais - granito, água, vegetação
- e elementos culturais - escadarias, capelas, esculturas - são integrados de maneira a constituir um todo
de caráter e espiritualidade excecionais, numa manifestação artística e construtiva do génio humano.

CRITÉRIO (IV) EXEMPLO DE UM CONJUNTO
PAISAGÍSTICO E ARQUITETÓNICO EXCECIONAL
O Santuário do Bom Jesus do Monte é um exemplo extraordinário de um monte sagrado com uma
monumentalidade sem precedentes, determinada por uma narrativa completa e elaborada da Paixão de
Cristo de grande importância para a história da humanidade. Incorpora traços que identificam o catolicismo romano, como a externalização da celebração, sentido comunitário, teatralidade e a vida como
uma jornada permanente e inesgotável.

CRITERIA

CRITERIA (II) EXHIBIT AN IMPORTANT
INTERCHANGE OF HUMAN VALUES

The natural landscape of Mount Espinho was used as the setting for a Viae Crucis. It resulted in the
construction of a monumental sanctuary that underwent architectural and artistic metamorphoses over
a period of six centuries. In the Sanctuary of Bom Jesus, natural elements - granite, water, vegetation - and
cultural elements - staircases, chapels, sculptures - are integrated in a way that constitutes a whole of exceptional character and spirituality, in a manifestation of the artistic and constructive creative genius of man.

CRITERIA (IV) OUTSTANDING EXAMPLE OF
A LANDSCAPE AND ARCHITECTURAL ENSEMBLE
The Sanctuary of Bom Jesus do Monte is an extraordinary example of a sacred mount with an unprecedented monumentality determined by a complete and elaborate narrative of the Passion of Christ of great
importance to the history of humanity. It embodies traits that identify roman Catholicism such as externalization of celebration, community sense, theatricality and life as a permanent and inexhaustible journey.

Os jardins • The gardens

O Pórtico • The Portico

DECLARAÇÃO DE
VALOR UNIVERSAL
EXCECIONAL
Localizado na cidade de Braga, no norte de Portugal, o santuário do Bom Jesus do Monte está virado
a poente com vista para toda a cidade de Braga, a Bracara Augusta fundada nos tempos romanos dos
quais é historicamente inseparável. O santuário é um conjunto arquitetónico e paisagístico reconstruído
e reforçado ao longo de mais de 600 anos, definido principalmente pela longa e complexa Viae Crucis a
subir a colina, conduzindo peregrinos a capelas onde se encontram coleções escultóricas que evocam a
Paixão e Ressurreição de Cristo, fontes, esculturas e jardins formais.
O Santuário do Bom Jesus do Monte incorpora um monte sagrado que testemunhou vários momentos
da história da cidade de Braga e da sua arquidiocese, alcançando uma complexidade formal e simbólica
única e um caráter monumental sem precedente e dimensão no contexto dos montes sagrados europeus,
com um estilo barroco e uma grande narrativa religiosa, típica da Contra-Reforma.

Located in the city of Braga, in the North of Portugal, the sanctuary of Bom Jesus do Monte is built facing west overlooking the whole city of Braga, the Bracara Augusta founded in roman times of which it
is historically inseparable. The sanctuary is a type of landscape and architectural and rebuilt and enhanced throughout a period of over 600 years, mainly defined by a long and complex Viae Crucis expanding
up the hill, leading pilgrims through chapels that house sculptural collections evoking the Passion and
Ressurection of Christ, fountains, sculptures and formal gardens.
The Sanctuary of Bom Jesus do Monte embodies a sacred mount which has witnessed several moments
in the history of the city of Braga and its archdiocese, reaching a unique formal and symbolic complexity and an unprecedented monumental character and dimension in the context of European sacred
mounts, with a baroque style and a grand religious narrative, typical of the Counter-Reformation.

A planta de Carlos Amarante (1790) • The plan by Carlos Amarante (1790)

AUTENTICIDADE
E INTEGRIDADE
DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

A composição formal e funcional do sítio Santuário do Bom Jesus do Monte e sua cerca mantém-se
íntegra e o seu carácter essencial permanece. O tecido físico histórico chegou praticamente intacto até
aos dias de hoje e, apesar de congregar várias etapas de evolução de significativo interesse artístico, verifica-se que o conjunto reteve a sua integridade em termos de materiais e modos de execução. A história
do sítio revela que a dimensão física do santuário foi evoluindo assegurando a sua dimensão religiosa
em simultâneo com a sua afirmação enquanto espaço de vilegiatura. Esse crescimento físico integrou, de
uma maneira geral, as heranças anteriores. Hoje, o santuário e a sua cerca conservam todos os elementos
que traduzem os valores e a importância do sítio.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
O Santuário do Bom Jesus do Monte, cuja génese remonta pelo menos ao século XIV, foi ganhando em
importância e significado religioso e cultural particularmente a partir do início do século XVII quando
foi instituída a Confraria do Bom Jesus do Monte. A estrutura formal inicial foi consolidada e ampliada
na primeira metade do século XVIII e depois segundo o plano de Amarante de 1790. Granito, água e
vegetação são os materiais que continuadamente fornecem a substância do lugar, enquanto o uso e a
função foram mantidos desde a sua origem até aos dias de hoje. É um exemplo notável da sacralidade
da paisagem que se concretiza num projeto com um programa religioso de alta complexidade formal e
simbólica construído a partir dos elementos naturais (vegetação, morfológica, litologia e água).

AUTHENTICITY
AND INTEGRITY
DECLARATION OF INTEGRITY

The formal and functional composition of the Sanctuary of Bom Jesus do Monte and its enclosure remains intact and its essential character has been preserved. The historical physical context has remained
practically intact up to the present day and, although it combines several stages of evolution of significant
artistic interest, the ensemble has retained its overall integrity, in terms of materials and modes of execution. The history of the locale reveals that the sanctuary’s physical dimension has evolved to ensure its
religious dimension, while it has simultaneously affirmed itself as a place of villegiatura. This physical
expansion has broadly encompassed the legacies handed down from previous historical periods. Today,
the sanctuary and its enclosure retain all the elements that reflect the values and importance of the locale.

DECLARATION OF AUTHENTICITY
The Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga dates back to at least the fourteenth century. It progressively acquired importance and religious and cultural significance, especially from the early seventeenth
century onwards, after the Confraternity of Bom Jesus do Monte was founded. The initial formal structure
was consolidated and enlarged in the first half of the eighteenth century and after Amarante’s plan of 1790.
Granite, water and vegetation are the materials continuously providing the substance of the place, while use
and function have been maintained from its origin to present day. It is a remarkable example of the sacredness of the landscape, in a project that takes advantage of the natural element (land morphology vegetation,
rocks and water) for the implementation of a religious programme of high formal and symbolic complexity.

Escadório do Pórtico • Stairway of the Portico

A GESTÃO
DO BEM
A VISÃO

A Confraria do Bom Jesus reconhece o valor cultural e natural excecional do seu património e a importância de uma gestão continuada de quase quatro séculos para a sua conservação e valorização.
Pretende-se garantir:
Um lugar de elevada qualidade de conservação patrimonial, mantendo o ambiente de espiritualidade e
tranquilidade e garantindo uma visitação simultaneamente informada e inclusiva e
As qualidades dos seus atributos, apresentando-os e comunicando-os de modo a que a diversidade de
públicos possa compreender da melhor forma o excecional valor do legado que aqui se encontra.

LINHAS ESTRATÉGICAS
Conservação do património cultural e natural,
Melhoria do acesso ao santuário e qualificação da visita,
Reforço da governança do santuário,
Promoção da participação da comunidade local e
Preparação de um programa cultural e turístico.

THE VISION
The Confraternity of Bom Jesus recognizes the exceptional cultural and natural value of this heritage
asset and has upheld continuous management of the property, over almost four centuries, in order to
ensure its conservation and appreciation.
The goal is to guarantee:
A place that has a high quality of heritage conservation, maintaining an environment of spirituality and
tranquillity, while simultaneously ensuring informed and inclusive visitation and
The qualities of the attributes, presenting them and communicating them so as to ensure that different
audiences can fully understand the outstanding value of the property.

GUIDELINES
Conservation of cultural and natural heritage,
Improvement of access to the sanctuary and qualification of the visit,
Reinforcement of the governance of the sanctuary,
Promotion of local community participation and
Preparation of a cultural and tourist program.

O elevador • The funicular

