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Senhor Director,
A Terra é o terceiro planeta
mais próximo do Sol, o mais
denso e o quinto maior dos
oito planetas do Sistema So-
lar. É também o maior dos
quatro planetas telúricos. É
por vezes designada como o
"Mundo" ou “Planeta Azul”.
Lar de milhões de espécies de
seres vivos, incluindo nós, os
humanos. A Terra é o único
corpo celeste onde é conhe-
cida a existência de vida. Con-
sequentemente, temos por
obrigação, por respeito e ci-
vilização, cuidar de cada um
de nós, do próximo, do es-
paço que nos rodeia, do País
e desse nosso planeta mara-
vilhoso. Em síntese, como es-

creveu o Papa Francisco:
“Cuidar da nossa Casa co-
mum!” Mas o Santo Pontífice
vai mais longe. Publica a carta
encíclica “Laudato Si”: sobre
as dimensões social, ambien-
tal e econômica. Trata-se de
um documento notável a vá-
rios títulos, onde salta de ime-
diato à vista, ser a primeira
encíclica papal centrada nas
questões ambientais; mas o
seu alcance é muito mais pro-
fundo. As preocupações da
Igreja Católica com o Am-
biente já têm décadas, e aí não
há uma alteração da doutrina,
apenas um aprofundamento
e atualização. As novidades
são outras: O Papa identifica
de forma contundente os cul-

pados da situação presente,
citando: “a ganância, a cor-
rupção, a indiferença, a resig-
nação acomodada, o indivi-
dualismo, o mercado sem re-
gras, as culturas gêmeas do
consumismo obsessivo, do
descarte e da tecnocracia.” Em
contraponto, o Papa agradece
e encoraja todos aqueles que
estão a trabalhar em prol da
“Casa comum”, seja no domí-
nio ambiental ou na erradica-
ção da pobreza;

Por outro lado, vai ser de-
senvolvido um projeto de in-
vestigação internacional fi-
nanciado pelo Programa das
Nações Unidas para o Am-
biente (UNEP), entre 2016 e
2019, para estudar formas efi-
cientes de gerir o azoto (ni-
trogênio), que quando utili-
zado em excesso provoca po-
luição. Tem a participação da

Universidade de Lisboa atra-
vés do Instituto Superior de
Agronomia e Faculdade de
Ciências, que será composto
por Cientistas dos vários con-
tinentes, a fim de encontra-
rem uma forma eficiente de
gerir o nitrogênio (azoto) que
se encontra em excesso na
maior parte das regiões do
mundo, mas que, por outro
lado, é necessário noutras zo-
nas do planeta para a produ-
ção de alimentos. “O azoto
está associado sobretudo à
atividade agrícola, porque
está presente nos fertilizantes,
mas também está ligado ao
setor da energia e transportes,
que contribuem igualmente
para a poluição do ambiente
com compostos azotados”,
explica Cláudia Cordovil, Pro-
fessora do Instituto Superior
de Agronomia.

Ainda sobre o Ambiente da
nossa “Casa comum”, o Cen-
tro de Educação Ambiental de
Esposende, tem vindo a afir-
mar-se, cada vez mais, como
um espaço de excelência no
plano da promoção para a
sustentabilidade, tendo envol-
vido - no ano letivo
(2014/2015) - cerca de sete mil
participantes, nas diversas ati-
vidades e serviços desenvol-
vidos, com vista à sensibiliza-
ção, formação e educação
para o ambiente. Foram igual-
mente assinaladas datas es-
peciais e efemérides ambien-
tais, através da realização de
iniciativas como a Semana
Europeia dos Resíduos e ou-
tros eventos exemplares. Ora
aqui está, um modelo a se-
guir! |

Cruz dos Santos 
Coimbra

Planeta Terra: 
“a nossa casa comum!”


