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EDITORIAL
CARLOS AGUIAR GOMES

S. Bento nasceu em Núrsia, Itália, no ano de 480. 
Filho de família abastada, cedo vai estudar para 
Roma. Nessa altura, já império romano tinha caí-
do, a vida na “ cidade eterna” era dissoluta. Im-

perava a imoralidade. Bento, ainda muito moço, andava 
descontente pois descobriu que aquele não era o seu 
ambiente, o ambiente em queria viver. Dai de Roma com 
a sua ama. A sua vontade era a procura de Deus. Passado 
algum tempo, recolhe-se numa montanha, em Subiaco. 

Aqui vive isolado numa gruta. Isolado, não é a 
palavra correcta. Bento vivia sempre acom-

panhado pela presença de Deus que ele 
buscava desde que saíra de Roma. A 

fama da sua presença espalha-se e 
quebra-lhe a solidão em que que-
ria viver. Sai para Monte Cassino 
com um grupo de jovens. Funda o 
primeiro mosteiro de onde, rapi-
damente, nascem outros. Nasce 
a espiritualidade beneditina, que 
um regulamento que Bento com-

pôs, a famosa Regra, vai orientar a 
vida de todos os que, como Bento, 

querem dedicar-se exclusivamente à 
procura de Deus. E esta espiritualidade 

chegou até hoje.
S. Bento morreu em 547 e deixou-nos um 

exemplo de vida e, sobretudo, deixou-nos a Regra que, 
embora escrita para ser vivida pelos seus monges, pode 
ser vivida por leigos. A Regra que compôs é sábia, mode-
rada e tem uma índole verdadeiramente de tipo familiar 
a que o superior, o Abade, o Pai, preside no serviço a 

todos, tal como um pai de família. Até chegar a Monte 
Cassino, Bento era um jovem. Um jovem que sabia mui-
to bem o que queria e o que deveria fazer para alcan-
çar o seu grande objectivo: BUSCAR DEUS! Por isso, S. 
Bento, é frequentemente apontado como MODELO DE 
JOVENS. Também e, talvez sobretudo, para os jovens de 
hoje. Estes vivem, tal como Bento, num ambiente cor-
rupto e dissoluto. Quantos jovens andam desorientados 
e perdidos sem achar uma orientação que os anime a 
viver contra-corrente!... Por isso, devemos apontar S. 
Bento como modelo de jovens que querem tomar ou-
tro rumo na vida. Em Outubro próximo, vai decorrer uma 
reunião de Bispos, convocada pelo Santo Padre, para es-
tudar e debater ao situação dos jovens deste tempo em 
que impera a indiferença, a amoralidade, o relativismo e 
uma ausência de interesse pela transcendência. Quantos 
jovens gostariam de seguir por outros caminhos? Mas 
quem lhos aponta? 

É chegado o momento de, com calma, coragem e 
verdade falarmos aos jovens de que é possível seguir a 
sua vida por outras rotas. S. Bento deve ser apresenta-
do como um deles que soube, em tempos idênticos aos 
actuais, escolher o que efectivamente queria e seguir a 
sua vontade contra as opiniões dos seus companheiros 
de estudo em Roma. Foi assim, com esta determinação, 
que S. Bento viveu num tempo hostil às suas opções de 
vida. Assim viveu e foi feliz!

Não é tempo de proclamarmos aos jovens deste 
“aqui e agora” que podem trilhar outros caminhos nem 
sempre fáceis mas que compensam. Temos de saber dar 
aos jovens alternativas aos estilos de vida que a socieda-
de lhes impõe e que os leva ao desânimo e à alienação. 
Tenhamos a coragem de dizer que Bento é, ainda hoje, 
um exemplo de vida que vale a pena seguir.

S. Bento foi , é e  vai continuar a ser modelo para os 
jovens!  Temos que conhecer melhor a essência da vida 
deste grande monge para a apontar aos jovens. Vamos 
tomar a sério a vida de S. Bento?

Vamos ter a coragem e a ousadia de dizer: S. Bento, 
modelo de jovem, ampara os jovens de hoje. Aproveite-
mos bem a presença dos jovens que nos acompanham 
à nossa Basílica onde há mais de 4 séculos se venera S. 
Bento, para lhes falar da vida deste Homem romano que, 
jovem, soube escolher bem o que queria para a sua vida. 
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S. Bento Pai e 
Padroeiro da Europa

O Senhor Arcebispo de braga, D. Jorge Ortiga, 
presidiu à eucaristia celebrada em dia de S. 
Bento da Porta Aberta no passado dia 11 de 
Julho. 

O Arcebispo Primaz defendeu que a Igreja diocesa-
na deve ser capaz de atrair os jovens para um plano de 
vida alternativo e assente nos valores humanistas do 
cristianismo. E acrescentou que a entrada da juventude 
no seio das comunidades deve conduzir a uma reno-
vação eclesial marcada pela «alegria e pela felicidade». 

 «A Igreja tem que criar espaços para acolher os jo-
vens e tem que saber ouvir o que eles têm, para dizer. 
Os jovens têm dentro de si algo de bom e com eles te-
remos uma sociedade de mudança», disse Jorge Ortiga, 
na homilia que proferiu na eucaristia em honra de S. 
Bento da Porta Aberta. Perante uma assembleia de fiéis 
que encheu a cripta da nova igreja dedicada a S. Ben-
to, o prelado bracarense acrescentou que a capacidade 
de renovação caraterística da juventude deve também 
ser acolhida no seio da Diocese. «Se os jovens têm que 
ser sujeitos de mudança [das suas próprias vidas], eles 
também serão impulsionadores na mudança na Igreja 
e provocar uma renovação com o rosto da alegria e da 
felicidade», sublinhou o Arcebispo de Braga, fazendo 
saber que a juventude não é um conjunto de seres hu-
manos «que vivem apenas o que lhes apetece». 

Acontece é que, «por vezes, falta-lhes uma alterna-
tiva de esperança», vincou D. Jorge Ortiga, contrapon-
do que é nesses momentos que a Igreja tem de ter ca-
pacidade para «oferecer-lhes um caminho alternativo, 
a partir de uma experiência de valores». Isso porque 
«nem sempre a família ou a escola conseguem educá-
-los» nos valores personalistas. D. Jorge Ortiga adverte 
que é nesses momentos em que a Igreja deve «olhar 
para o exemplo de S. Bento, que fez de Jesus Cristo a 
sua opção de vida e com a sua experiência inspirou 
muitos jovens que deixaram tudo para seguir, acaban-
do por construir um grande mosteiro». 

O espírito que originou a criação da Ordem Bene-
ditina serviu para o prelado levar a sua reflexão mais 
adiante. «A convocação dos jovens deve ser para seguir 
Jesus Cristo e o papel fundamental da Igreja reside em 
que a juventude [de hoje se identifica com Cristo». 

D. Jorge Ortiga exortou os fiéis a serem capazes de 
aceitar os jovens nas suas paróquias como protagonis-
tas da «mudança» que pretende para a Igreja e para 
a sociedade. Até por- que «se a juventude per- de o 
sentido dos valores, precisa de um Deus que dê sentido 

à sua existência, como aconteceu com os jovens que 
deixaram tudo para acompanhar S. Bento», resumiu. 

 
Notícia do Diário do Minho de 12-07-2018
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Dia de S. João Gualberto, proclamado por 
Papa Pio XII, em 1951 Padroeiro dos agen-
tes florestais com Solene Eucaristia cele-
brada pelo Senhor Padre Albino Carneiro.

Considerando que a Basílica de S. Bento da Porta 
Aberta se situa numa das mais importantes manchas flo-
restais de Portugal, como uma riqueza faunística e florís-
tica únicas, o Parque Nacional da Peneda-Gêres, e que há 
necessidade de valorizar espiritualmente este espaço na-
tural, decorre neste momento a petição para elevar São 
João Gualberto a Padroeiro do Parque da Peneda-Gêres.

No final da eucaristia foi plantada uma Faia, no par-
que do Santuário em homenagem a este Santo.

A Basílica de S. Bento da Porta Aberta cele-
brou, a 30 de Junho, pelo segundo ano con-
secutivo, o Dia de S. Marçal, Padroeiro dos 
Bombeiros.

Em parceria com a Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Braga celebrou-se também este ano o Dia 
Distrital do Bombeiro, com formatura dos Bombeiros 
no Cruzeiro do Santuário, seguida de solene euca-

Basílica de S. Bento da Porta 
Aberta celebrou o Dia de S. Marçal, 
Padroeiro dos Bombeiros  
e Dia Distrital do Bombeiro

S. João Gualberto, 
Padroeiro dos Agentes

ristia presidida pelo Senhor Arcebispo Primaz, Dom 
Jorge Ortiga, com solenização pelo Grupo de Romei-
ros da Ribeira Cávado. Ao fazer esta comemoração 
pretendeu-se agradecer a Deus por S. Marçal o dom 
precioso dos Bombeiros nas nossas comunidades e, 
simultaneamente, sufragar a alma de tantos e tantos 
“soldados da Paz”, os nossos Bombeiros, que deram 
a vida para segurança dos nossos bens e vidas.

 



Neste mês de Agosto a Ordem de Cister tem 
a alegria de celebrar duas solenidades que 
fazem muito sentido para eles: 

A de Nossa Senhora na sua Assunção, 
padroeira da Ordem, e a de São Bernardo, que a não 
seja o fundador da Ordem, ficou conhecido com o 
seu grande impulsor.

Nossa Senhora é venerada como a Mãe e a Rai-
nha da Ordem Cisterciense. Cada Monge e Monja re-
cebem o Seu nome na tomada de hábito monástico. 

No dia 15 de agosto, depois duma procissão sole-
ne as comunidades cistercienses renovem diante da 
imagem de Nossa senhora a consagração da comuni-
dade, das suas orações, dos seus trabalhos, de cada 
um dos seus membros com ternura e grande devo-
ção pedindo- lhe que Ela depõem tudo aos pés de 
Seu amado Filho como provas de amor e dedicação 
ao Serviço de Cristo Redentor.

Cada um neste mês pode rezar a oração que São 
Bernardo (adressait) a Santíssima Mãe de Deus com 
uma inabalável confiança :

Ó tu, quem quer que sejas, que te sentes longe 
da terra firme, arrastado pelas ondas deste mundo, 
no meio das borrascas e tempestades, se não queres 
soçobrar, não tires os olhos da luz desta estrela.

Se o vento das tentações se levanta, se o escolho 
das tribulações se interpõe em teu caminho, olha a 
estrela, invoca Maria.

Se és balouçado pelas vagas do orgulho, da ambição, 
da maledicência, da inveja, olha a estrela, invoca Maria.

Se a cólera, a avareza, os desejos impuros sa-
codem a frágil embarcação de tua alma, levanta os 
olhos para Maria.

Se, perturbado pela lembrança da enormidade de 
teus crimes, confuso à vista das torpezas de tua cons-
ciência, aterrorizado pelo medo do Juízo, começas a te 
deixar arrastar pelo turbilhão da tristeza, a despenhar 
no abismo do desespero, pensa em Maria.

Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa 
em Maria, invoca Maria.

Que seu nome nunca se afaste de teus lábios, jamais 
abandone teu coração; e para alcançar o socorro da in-
tercessão dela, não negligencies os exemplos de sua vida.

Seguindo-A, não te transviarás; rezando a ela, 
não desesperarás; pensando nela, evitarás todo erro.

Se ela te sustenta, não cairás; se ela te protege, 
nada terás a temer; se ela te conduz, não te cansarás; 
se ela te é favorável, alcançarás o fim.

E assim verificarás, por tua própria experiência, com 
quanta razão foi dito: “E o nome da Virgem era Maria“.

São Bernardo de Claraval, em Louvores da Vir-
gem Maria, Super missus, 2ª homilia

Ordem de Cister

Baptizados

09 de Junho
Daniel Oliveira Rebelo Silva filho de Ângelo Da-

niel Rebelo Silva e de Ana Cristina Fernandes Olivei-
ra. Administrou o sacramento o Padre José Oliveira, 
tio da criança.

23 de Junho
Mateus António Vassalo Vieira, filho de Sérgio 

Agostinho Torres Vieira e de Anabela Verdiana Dias 
Vassalo. Administrou o sacramento o Padre António 
Joaquim Pinto Dias.

 

Casamentos

· Sérgio Agostinho Torres Vieira, da Ventosa, Viei-
ra do Minho e Anabela Verdiana Dias Vassalo de Pa-
radela do Rio, Montalegre. Assistiu ao acto o Padre 
António Joaquim Pinto Dias.

Romagens e Excursões
 
02 de Junho
· Um grupo de 150 pessoas, da Paróquia de Celo-

rico de Basto acompanhados do seu pároco que ce-
lebrou a eucaristia.

Vida no Santuário
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Monjas Cistercienses na inauguração da exposição S. Bento em S. Bento 

da Porta Aberta e Nós



· Um grupo de 40 pessoas, acompanhadas pelo pá-
roco de Pombal, Coimbra que celebrou a eucaristia.

· Associação Recreativa de S. Vicente de Irivo, Pena-
fiel, para a bênção das camisolas. Celebrou-se e foram 
benzidos os estandartes pelo Reitor do Santuário.

 
05 de Junho
· Estiveram presentes 4 sacerdotes da Diocese de 

Bragança, Mogradouro, com cerca 50 pessoas, cola-
boradores daquela unidade pastoral.

 
06 de Junho
 · Passeio/Convívio do Grupo de Saberes de Vila 

Nova de Sande, Guimarães. A eucaristia foi celebra-
da pelo pároco que os acompanhava.

 
09 de Junho
· Passeio da Catequese de Ávidos, Famalicão, 

com os seus catequistas que participaram na eucaris-
tia celebrada pelo pároco que os acompanhava.

 
15 de Junho
· Passeio/Convívio da paróquia de Santo Adrião, 

Braga, em fim de ano pastoral com cerca de 150 pes-
soas que participaram na eucaristia celebrada pelo 
Pároco Domingos Paulo. 

 
 29 de Junho
· Passeio/Convívio dos utentes do Centro Social e 

paroquial de Arões, Fafe com 50 utentes que partici-
param na eucaristia celebrada pelo pároco. 

 
30 de Junho
· Passeio paroquial de Alheira, Barcelos com cer-

ca de 300 pessoas, que participaram na eucaristia ce-
lebrada pelo pároco.

SÃO BENTO da PORTA ABERTA . AGOSTO 2018

6

Trono de S. Bento da 
Porta Aberta – Aberto 
24 horas

O trono de São Bento da Porta Aberta es-
tará aberto 24 horas por dia, durante os 
meses de Julho, Agosto até 15 de Setem-
bro, para todos os peregrinos e visitantes 

que chegam à nossa Basílica a qualquer hora do dia.

No passado dia 11 de Julho, Dia de S. Bento, Padroeiro 
da Europa, antes do solene pontifical presidido pelo 
Senhor Dom Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga e Pri-
maz das Espanhas, na sacristia da cripta da Basílica 

de S. Bento da Porta Aberta, procedeu-se ao descerramento 
de dois óleos. O primeiro, do Senhor Arcebispo, como Prelado 
amigo e atento à Basílica e às actividades da Irmandade que, 
de seguida, pediu ao Senhor Cónego Fernando Alves Montei-
ro, Presidente da Mesa Administrativa que descerrasse o seu 
retrato a óleo como agradecimento pelo muito e bem que 
tem feito naquelas difíceis funções com imenso empenho 
e dedicação. A cerimónia simples foi um gesto de agrade-
cimento que se impunha a estas duas grandes figuras da 
Igreja, no dizer de Carlos Aguiar Gomes que falou em nome 
da Mesa que estava toda presente e a que se associaram 
os sacerdotes que iriam concelebrar. Estes dois quadros 
a óleo irão integrar a galeria dos Arcebispos de Braga e a 

dos Presidentes da Irmandade que já existem.  

Uma Justa Homenagem





IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

AGOSTO
 
1 | quarta-feira | 10h30 | Santo Afonso Maria de Ligório. Patrono 
dos moralistas.
2 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo 
Sacramento, na Capela da Adoração. 
4 | sábado | S. João Maria Vianey, Padroeiro dos Párocos. Oração 
pelos mesmos.
5 | domingo | 16h | Missa solenizada pelo Coro da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Verde. 
6 | segunda-feira | 10h30 | Transfiguração do Senhor. 
7 | terça-feira | Oração pelos cristãos perseguidos. 
8 | quarta-feira | S. Domingos. Fundador dos Dominicanos. 
9 | quinta-feira | Santa Teresa Benedita da Cruz. Padroeira da 
Europa. Oração pela Europa 
10 | sexta-feira | Primeiro dia da Romaria em Honra de São Bento, 
com a recepção aos Peregrinos disponibilizando apoio médico 
e primeiros socorros, a quem deles necessite. Dia dedicado às 
crianças do Concelho de Terras de Bouro, com apresentação de 
trabalhos realizados. 
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h Eucaristias 
15h30 | Rosário. 
11 | sábado | Segundo dia da Romaria em Honra de São Bento, 
com especial atenção na receção e acolhimento dos peregrinos 
que se deslocam ao Santuário movidos pela Fé. Inauguração de 
uma exposição de ex-votos.
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h Eucaristias 
15h30 | Rosário ou vésperas. 
12 | domingo | Terceiro dia de Romaria. 
6h | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h Eucaristias. 
15h | Celebração Penitencial com reconciliação (confissões). 
15h30 | Dia dedicado à cultura popular, com um desfile 
etnográfico. 
16h | Missa solenizada pelo Orfeão de Terras de Bouro. 
21h | Procissão de velas em união com Fátima. 
22h | Encontro de Grupos de Concertinas que ocuparão o espaço 
do Santuário com exibições artísticas e cantares ao desafio. 
24h | Encerramento dos eventos culturais deste dia, com um 
grandioso espetáculo de fogo-de-ar cio com surpresas artísticas. 
13 | segunda | Principal dia de Romagem em Honra de São 
Bento da Porta Aberta. 
7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | 22h – Eucaristias. 
11h30 | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo Eleito 
de Évora, Dom Francisco Senra Coelho e solenizada pela Banda 
da A Branca e Coro do Sameiro. 
15h – 18h | Atuação no parque, com duas bandas filarmónicas 
convidadas, que durante 3 horas vão deliciar todos os amantes 
de música, com os seus desafios e atuações. 
17h | Ósculo da Relíquia de S. Bento. 
18h | Majestosa procissão em honra de S. Bento. 

24h | Encerramento das festas em honra de São Bento, com mais 
uma grandiosa sessão de fogo-de-artifício. 
14 | terça-feira | Quinto dia de Romaria. 
07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias. 
15h30 | Rosário ou vésperas. 
16h | Missa da Vigília da Assunção de Nossa Senhora. 
15 | quarta-feira | Último dia de Romaria. Solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora. 
6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias. 
15h30 | Rosário 
10h – 18h | Atuação da Banda Musical de Carvalheira no coreto 
junto ao Santuário. 
19 | domingo | 16h | Missa solenizada pelo Orfeão de Terras de 
Bouro. 
20 | segunda-feira | 10h30 | Festa de S. Bernardo. 
27 | segunda-feira | 10h30 | Santa Mónica. Oração pelas Mães. 
28 | terça-feira | 10h30 | Dia de São Agostinho. Oração pelos 
pecadores. 
29 | quarta-feira | 10h30 | Mar rio de S. João Baptista. 
 
 
 
SETEMBRO
 
2 | domingo | 15h | Peregrinação pelos cristãos perseguidos, com 
a colaboração da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre e 
da Militia Sanctae Mariae. Haverá uma concentração junto ao 
cruzeiro, caminhando em silencia pela Via Sacra do Santuário até 
à Cripta. Durante a caminhada os sinos tocam afinados. 
15h30 | Rosário
16h | Eucaristia pelos Cristãos perseguidos presidida pelo 
Senhor Bispo D. Ximenes Belo. Exposição de objectos litúrgicos 
destruídos no Iraque numa igreja pelo autodenominado Estado 
Islâmico.  
5 | quarta-feira | 10h30 | Memória de Sta. Teresa de Calcutá.  
6 | quinta-feira | 15h – 17h | Exposição do Santíssimo 
Sacramento, na Capela da Adoração. 
7 | sexta-feira | 10h30 | Oração pelos Cristãos perseguidos.
8 | sábado | Natividade da Virgem Santa Maria. Aniversário de 
Nossa Senhora.
15h30 | Rosário
9 | domingo | Exposição do Santíssimo Sacramento na Cripta.
14 | sexta-feira | 10h30 | Exaltação da Santa Cruz
15 | sábado | Senhora das Dores. Dia de Oração pelas Famílias.
21 | sexta-feira | S. Mateus
27 | quinta-feira | S. Vicente de Paulo. Dia dedicado às 
conferências Vicentinas.
29 | sexta-feira | Dia dedicado aos Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel 
e S. Rafael.

SÃO BENTO da PORTA ABERTA . AGOSTO 2018

8



Basílica de S. Bento 
da Porta Aberta

 
 

A Basílica que atualmente contemplamos é muito re-
cente, o que poderá indiciar que a devoção a São 
Bento terá sofrido um incremento significativo nos 
finais do século XIX. No entanto, sabemos que no 

ano de 1758, já existiria devoção notória neste santuário.
A construção da atual igreja iniciou-se apenas em 1880, 

tendo ficado concluída em 1895. A torre sineira que se aninha 
na fachada, avista-se em todo o vale da Caniçada e, apontan-
do ao alto, serve de rosto ao santuário. São dignos de realce 
os painéis de azulejos da capela-mor, que retratam a vida de 
S. Bento, assim como o retábulo de talha coberto a ouro.

O baldaquino de pequenas dimensões, que se des-
vela ao centro do altar, é o foco de todas as atenções. 
Lá se venera a imagem de São Bento, na qual os pere-
grinos depositam as suas ofertas e as suas promessas. 
Cravos multicolores, figuras em cera, produtos agrícolas 
– entre os quais galinhas, ovos e azeite – sal, e até obje-
tos em ouro e dinheiro, tudo serve de reconhecimento 
para as graças alcançadas.

Em 21 de Março de 2015, na comemoração dos 400 
anos do Santuário, o Papa Francisco elevou-o à categoria 
de Basílica, a pedido do Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas, D. Jorge Ortiga, mediante proposta da Mesa Ad-
ministrativa da altura. 

 

Cripta da Basílica de  
S. Bento da Porta Aberta

 

Atendendo às diminutas dimensões da igreja existentes, foi decidido no 
ano de 1994, erigir um novo espaço muito próximo do primeiro, ten-
do sido entregue ao arquitecto Luís Cunha a preparação 
do projecto. A inauguração foi em 1998, ficando concluí-

da, no ano de 2002. Em todo o edifício há uma ligação de simpli-
cidade entre a construção civil e tudo o resto. O projecto contem-
plou grandes aberturas para o exterior facilitando o arejamento 
e o contacto com a natureza, de modo especial na zona nascente. 
No claustro da cripta podemos observar, quatro extraordinárias es-
tátuas, como: S. Bernardo de Claraval, Santa Escolástica, Santa Ger-
trudes e S. Gregório Magno. Na entrada da Cripta encontram-se duas 
estátuas em bronze de linhas sóbrias e despojadas de S. Rosendo e de 
S. Geraldo (Monge Beneditino e Arcebispo de Braga) da autoria do es-
cultor António Pacheco.

Dignos de uma observação atenta são os dez painéis de azulejos, 
pintados por Querubim Lapa, mestre ceramista que era também pin-
tor e escultor, que tão bem retratam episódios da vida de S. Bento.
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Capela da 
Adoração
A Capela da Adoração está aberta a todos os fiéis, na 
primeira quinta-feira de cada mês das 15h – 17h, com a 
exposição do Santíssimo Sacramento.

 
 

Capela das 
Confissões
A Capela das Confissões encontra-se aberta, todos os 
dias, antes e depois das missas.
Aos fins de semana, das 9h – 12h e das 15h – 16h.
 

Parque
 

Localizado em frente ao Santuário de S. 
Bento da Porta Aberta, o Parque de S. Bento 
compreende uma área de 2,39 hectares que 
atravessam vários caminhos com espaços 
físicos para todas as faixas etárias propor-
cionando verdadeiros momentos de lazer. 
Possui um parque com dois portões, localiza-
dos a Norte e a Sul do Parque, onde chegam 
todos os dias do ano, com maior afluência no 
período de Verão peregrinos de várias loca-
lidades, que se deslocam a São Bento com passagem pela 
Abadia. Na sua infraestrutura poderá encontrar atmosferas 
diferentes, compostas por um parque de merendas, bar de 
apoio, um lago com barcos, zonas de clareiras abertas de 
prado com árvores que pontuam o espaço, zona de palco 
com anfiteatro para receber várias actividades culturais e 
um parque infantil. A presença de água e a vasta vegetação 
existente é também uma constante, proveniente de uma 
nascente que conferem uma atmosfera refrescante.
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Posto Médico
 

O Posto Médico presta apoio aos peregrinos que chegam ao 
Santuário e que necessitam de primeiros socorros.
Horário:
Todo o ano |  domingos e feriados: 8h30 – 17h00
Junho, Julho e Agosto | sábados e domingos: 8h00 – 17h00
15 Julho a 15 Setembro: 8h – 17h

Casa das Estampas
A Casa das Estampas situa-se em frente à Basílica de São Bento da Por-
ta Aberta e dispõe de vários artigos religiosos disponíveis. Encontrará 
livros sobre São Bento, terços, dezenas, imagens religiosas, objectos em 
cera, entre outros. 
http://loja.sbento.pt | 253 390 180 | loja@sbento.pt

 
 

Hotel
Perfeitamente enquadrado numa das paisagens mais deslumbrantes 
do Norte de Portugal, o Hotel São Bento é uma porta aberta para des-
cobrir os encantos da Serra do Gerês.
Detentor de uma arquitectura que se enquadra na perfeição com a pai-
sagem envolvente, este empreendimento turístico de 4 estrelas, recen-
temente remodelado, dispõe de uma oferta de comodidades e serviços 
que convidam a momentos de tranquilidade e conforto.
http://hotel.sbento.pt | 253 141 580 | hotel@sbento.pt

 
 

Restaurante 
Self-service
Inserido no edifício do Hotel S. Bento da Porta Aberta 
existe um restaurante self-service com refeições diá-
rias a preços acessíveis.
Horário: 11h30 – 14h
253 141 580 | hotel@sbento.pt

 

Doce Conventual  
de S. Bento
O famoso doce conventual de S. Bento da Porta Aberta encontra-se dis-
ponível no Bar, no edifício do Hotel em frente à Basílica.
253 141 580 | hotel@sbento.pt
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Complexo monumental

Há cerca de dois anos fui contac-
tada pelo Cónego Monteiro e 
por outros elementos da Mesa 
Administrativa da Irmandade 

de S. Bento da Porta Aberta com o ob-
jectivo de reflectir e passar a papel, de-
senhando, todo o projecto dum conjun-
to monumental que integrasse os pe-
regrinos na espiritualidade de S. Bento 
ainda antes de chegarem à Basílica de 
S. Bento da Porta Aberta. Esta seria 
uma forma de perpetuar os 400 anos 
da primitiva ermida.

  “Eis a Porta do Senhor: que os 
justos entrem por ela.” (salmo 117).  

Assim, neste espírito, invocan-
do, ainda, Bento XVI na sua Carta 
Apostólica” Porta Fidei”: “A Porta da 
Fé…. Atravessar esta porta implica embrenhar-se 
num caminho que dura a vida inteira.”(cf,Act.14,27), 
segui este trabalho que, posteriormente, foi tratado 
pelo Arquitecto Martins da Câmara de Terras de Bou-
ro e toda uma panóplia de técnicos, artistas  e artífi-
ces, das diversas especialidades.

Neste espírito vemos, logo à entrada duas meias 
portas abertas, em aço corten. Estas portas têm o 
corvo e o báculo de S. Bento, bem como a inscrição 
do nome do Visitador da Arquidiocese de Braga, Có-
nego Manuel Pinheiro, que em 1614, deu ordem para 
a construção da referida ermida, numa das portas, 
e, na outra, o nome do Padre João Rodrigues que, 
como pároco de Rio Caldo em 1615, nela celebrou a 
primeira Missa em honra de S. Bento.

Em todo o espaço que se segue e que envolve 
esta porta sente-se o espírito da simplicidade convi-
dativa à meditação em que os materiais escolhidos 
foram o granito da região e o aço corten.

Baseando-se em formas simples mas de grande 
significado litúrgico temos, por exemplo o quadra-
do, que cobre todo o pavimento que, deste pórtico 
nos conduz até à estátua de S. Bento—o quadrado 
é o polígono de harmonia perfeita que nos apare-
ce na estrutura arquitectónica de muitos Mosteiros, 
nos claustros, na sala do Capítulo ou, até, nas celas. 
Dentro da liturgia cisterciense ele simboliza a pedra 
desnuda que é Cristo nas suas diversas fases da vida: 
Infância, Maturidade, Paixão e Ressurreição. 

Avançando, na alameda, em frente à porta, ve-
mos embutida uma estrela de 6 pontas (12 apósto-

EVANGELIZAÇÃO COM S. BENTO

los), em aço corten, contendo, em diversas tonalida-
des cromáticas, o corvo e o báculo de S. Bento. Esta 
estrela está encimada pela frase “STELLA MATUTINA 
IN MEDIO NEBULAE” e com a tradução da mesma 
na entrada dos peregrinos “ESTRELA DA MANHÃ NO 
MEIO DO NEVOEIRO” (Papa Zacarias)

Seguem-se, na alameda, pegadas humanas em-
butidas em aço corten, indo estas, sempre pelo qua-
drado central, a diminuir de tamanho- até que che-
gam aos pés da imagem de S. Bento, colocada em 
absoluta simetria com o eixo da porta - como quem 
gasta os pés neste que é o “rezar com os pés” dos 
peregrinos.

A Imagem de S. Bento da autoria do Escultor José 
da Silva, maravilhosamente esculpida em mármore 
branco, tendo na base a inscrição “SENHOR S. BENTI-
NHO “está assente num pedestal cúbico de granito, 
tendo em cada face as seguintes inscrições: 

S. BENTO NASCEU EM NÚRCIA NA ITÁLIA 
NO ANO 480 D.C.;
PIO XII A 21 DE MARÇO DE 1947 
PROCLAMA S. BENTO PAI DA EUROPA;
PAULO VI A 24 DE OUTUBRO DE 1964 
PROCLAMA S.BENTO PATRONO DA EUROPA
S. BENTO MORRE NA ABADIA DE MONTE CASSINO 
NA ITÁLIA A 21 DE MARÇO DE 547 D.C.
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EVANGELIZAÇÃO COM S. BENTO
Paralelamente a este caminho que viemos a per-

correr está o muro que dá para a paisagem da albu-
feira e onde estão embutidas os Passos da Via Sacra, 
estas apresentam um formato semelhante ao recorte 
das portas e tendo, cada uma, embutidas em bronze, 
em alto relevo, os 15 passos da Via Sacra em depura-
dos quadros tão simples quanto expressivos, da au-
toria da artista plástica Margarete Barbosa.

Do lado esquerdo há bancos artísticos na sua 
simplicidade, para o descanso dos peregrinos, bem 
como alguns canteiros de arbustivas. 

Todo este conjunto tem, ainda, 
uma significativa fonte: “Fonte da 
Vida” como ficará gravado no chão, 
de um e do outro lado da mesma. 
Trata-se de um conjunto escultural 
pleno de significado bíblico e evangé-
lico: a sua base é heptagonal tal como 
o prato superior a 1,2 metros do chão, 
donde saem 7 bicas, que escorrem em 
conchas, representativas dos 7 sacra-
mentos e da inúmera simbologia bíbli-
ca que assenta no número 7. Toda esta 
estrutura tem como eixo principal, um 
prisma triangular equilátero de 50 cm 
de lado e 2,65 m de altura.

Este eixo vertical de corte triangu-
lar pretende representar o dogma da 
Santíssima Trindade: Deus Uno e Trino. 

Desta coluna revestida de ónix e iluminada por den-
tro, sai, da parte superior, água que escorrendo pelos 
lados vem até à primeira taça onde os peregrinos a 
podem beber, caindo depois na taça rente ao chão 
onde poderão lavar os pés doridos da caminhada.

Esta fonte mais do que um elemento decorativo 
puramente ornamental, transmitirá a dupla men-
sagem Teológica:” DEUS FONTE DE ÁGUA VIVA” e 
“DEUS UNO E TRINO”

E, assim purificados, os peregrinos entram na Ba-
sílica de S. Bento da Porta Aberta.

Luísa Vasconcelos 
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O profeta Jeremias é enviado por Deus ao 
povo de Israel, que está a viver a dolorosa 
experiência do exílio na Babilónia. Tinham 
perdido tudo aquilo que representara a sua 

identidade e a sua eleição: a terra, o templo, a lei…
Contudo, a palavra do profeta rasga esse véu de 

dor e de desânimo. É verdade: Israel mostrou-se infiel 
ao pacto de amor com Deus, entregando-se à destrui-
ção. Mas eis que chega o anúncio de uma nova pro-
messa de liberdade, de salvação, de renovada aliança 
que Deus, no seu amor eterno e nunca revogado, pre-
para para o seu povo.

«Amei-te com um amor eterno. Por isso, dilatei a 
misericórdia para contigo».

A dimensão eterna e irrevogável da fidelidade de 
Deus é uma qualidade do Seu amor: Ele é o Pai de 
todas as criaturas humanas. Um Pai que é sempre o 
primeiro a amar, comprometendo-se a Si próprio para 
sempre. A Sua fidelidade é pessoal para cada um de 
nós, permitindo-nos colocar n’Ele qualquer preocu-
pação que nos possa deter. É por este Amor eterno e 
paciente que também nós podemos crescer e melho-
rar na relação com Ele e com os outros.

Temos plena consciência de que nem sempre esta-
mos tão firmes no nosso propósito, mesmo se sincero, 
de amar a Deus e aos irmãos. Mas a Sua fidelidade para 
connosco é gratuita, antecipando-se sempre, sem estar 
à espera da nossa “prestação”. Com esta alegre certeza, 
podemos elevar-nos acima do nosso horizonte limitado, 
pormo-nos cada dia a caminho e tornarmo-nos também 
nós testemunhas desta ternura “materna”.

«Amei-te com um amor eterno. Por isso, dilatei a 
misericórdia para contigo».

Este olhar de Deus sobre a humanidade faz com 
que venha também em evidência um grandioso de-
sígnio de fraternidade que, em Jesus, encontra a sua 
plena realização. Com efeito, Jesus deu testemunho 
da Sua confiança no amor de Deus, com a palavra e 
sobretudo com o exemplo de toda a sua vida.

Abriu-nos o caminho para que possamos imitar o 
Pai no amor para com todos (Mt 5, 43 ss.) e mostrou-
-nos que a vocação de cada homem e mulher é con-
tribuir para a edificação de relacionamentos de diálo-
go e de acolhimento à sua volta.

Como podemos viver a Palavra de Vida neste 
mês?

Chiara Lubich convida-nos a ter um coração de 
mãe: «[...] Uma mãe acolhe sempre, ajuda sempre, 
espera sempre, cobre tudo. [...] Na realidade, o amor 
de uma mãe é muito semelhante à caridade de Cristo 
de que fala o apóstolo Paulo. Se tivermos o coração 
de uma mãe ou, mais precisamente, se nos propu-
sermos ter o coração da Mãe por excelência — Ma-
ria — estaremos sempre prontos a amar os outros, 
em todas as circunstâncias, e assim manteremos o 
Ressuscitado vivo em nós. [...] Se tivermos o coração 
desta Mãe, amaremos a todos: não só os membros 
da nossa Igreja, mas também os das outras Igrejas. 
Não só os cristãos, mas também os muçulmanos, os 
budistas, os hindus, etc. Também as pessoas de boa 
vontade. Também toda e qualquer pessoa que habita 
esta Terra [...]» (1).

«Amei-te com um amor eterno. Por isso, dilatei a 
misericórdia para contigo».

Uma jovem esposa, que decidiu começar a viver 
o Evangelho em casa, conta: «Senti uma alegria como 
nunca tinha sentido antes e desejei que este amor 
transbordasse para fora das quatro paredes de casa. 
Recordo, por exemplo, que fui a correr ao hospital 
para visitar a esposa de um colega, que tinha tenta-
do suicidar-se. Desde há algum tempo que eu sabia 
das suas dificuldades, mas, mergulhada nos meus 
problemas, não me preocupei em ajudá-la. Agora, 
porém, senti que a sua dor era minha e, a partir daí, 
não descansei enquanto não se resolveu a situação 
que a tinha levado àquele ato. Este episódio foi para 
mim o início de uma mudança de mentalidade. Fez-
-me compreender que, se eu amar, posso ser, para 
cada um que passa por mim, um reflexo, ainda que 
pequeníssimo, do próprio amor de Deus».

E se também nós, apoiados pelo amor fiel de 
Deus, nos colocássemos livremente nesta atitude in-
terior, para com todos aqueles que encontramos du-
rante o dia?

1) Cf. C. Lubich, Cercando le cose di lassù, Roma 1992, pp. 41-42.

“AMEI-TE COM UM AMOR 
ETERNO. POR ISSO, 
DILATEI A MISERICÓRDIA 
PARA CONTIGO”

(JR 31, 3).  

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

AGOSTO DE 2018
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Jad Abed desconhece o que significa viver em paz. 
Tinha apenas dois anos quando começou a guerra 
na Síria. Desde então, a casa onde vivia foi destruí-
da por uma bomba, assim como a escola, o bairro, 

grande parte da cidade. Mas o que Abed mais lamenta 
é a morte de um dos seus maiores amigos. “Agora está 
no Céu...”

Tem apenas 10 anos. A guerra roubou-lhe a ino-
cência da infância, o prazer das brincadeiras ao ar livre, 
as gargalhadas descontraídas com os amigos, tudo. A 
guerra tirou-lhe também a casa, a escola e até a vida 
de um amigo. Um dos melhores amigos. Mesmo que a 
guerra acabasse agora, neste preciso instante, Jad Abed 
já não iria conseguir ser apenas uma criança. Jad Abed 
nasceu há dez anos na cidade de Alepo, uma das mais 
martirizadas na guerra da Síria. Alguns bairros ficaram 
completamente desfigurados tal a violência das bata-
lhas que ali aconteceram. “Recordo o ruído das bombas 
a caírem perto de nós e uma que explodiu no telhado 
da nossa casa, fazendo com que parte do edifício des-
moronasse. O meu pai tirou-nos logo de lá e levou-nos 
para o sítio onde vivemos hoje. Não podemos regres-
sar a casa pois está quase toda destruída. Espero que 
os meus brinquedos estejam intactos.” Quando Abed 
revolve a memória, lembra-se invariavelmente de um 
Natal em que a guerra estava mais encarniçada, em que 
os mercados estavam meios vazios, em que não havia 
nada. Nem pão… Foi ainda antes de a sua casa ter sido 
destruída. Uma noite, nesse Natal, recorda Abed, co-
meçámos a ouvir assobios e gritos pedindo às pessoas 
para virem para as ruas. Iria haver algum ataque? O que 
seria? “Os meus irmãos e eu estávamos aterrorizados. 
Porém, depressa demos conta que estavam a chegar 
umas carrinhas com uma ração de pão para cada famí-
lia. Foi um dos Natais mais duros…” 

“Perdi um amigo…”
A guerra na Síria entrou já no oitavo ano. Os comba-

tes, agora, estão confinados apenas a algumas regiões 
onde resistem ainda bolsas de grupos rebeldes. Alepo 
é considerada como a cidade mártir tal foi o grau de 
destruição que se verificou em alguns dos seus bairros. 
Jad Abed pede-nos para rezarmos por todas as crianças 
sírias que, como ele, não puderam viver tranquilamen-
te a sua infância. Ele não quer brinquedos, nem roupa 
ou guloseimas. Nada disso. Pede-nos paz. Precisa que 

a guerra desapareça para sempre, que deixe de ser um 
pesadelo. Jad Abed é uma criança e pede-nos que reze-
mos por todas as crianças sírias, para que possam viver 
o resto das suas vidas sem medo, sem o ruído das bom-
bas em bairros em ruínas. “Precisamos de paz para po-
dermos curar as nossas feridas e regressarmos, o mais 
depressa possível, a uma vida normal.” Jad Abed tem 
apenas 10 anos. Estas são palavras difíceis de imaginar 
numa criança. Abed pede-nos paz pois conheceu, como 
poucos, o horror da guerra. “Perdi um amigo, um bom 
amigo, que morreu num bombardeamento quando 
estava à espera do autocarro escolar. Agora tenho um 
amigo no Céu que vai contar a Deus o que está a acon-
tecer aqui, na Síria…” Jad Abed tem apenas 10 anos.

Paulo Aido

A guerra, na Síria, comentada por uma criança de 10 anos

“Tenho um amigo no Céu…”
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Ficha Técnica

Propriedade: Irmandade de São Bento da Porta Aberta (c/aprovação eclesiástica) Avenida de São Bento da Porta Aberta, n.º 2967, 4845-028 Rio Caldo · Gerês | Tel. 253 390 180 | geral@sbento.pt 
Presidente: Cónego Fernando Monteiro 
Reitor de S. Bento da Porta Aberta: Adelino Costa e Sousa 
Director: Carlos Aguiar Gomes 
Concepção gráfica e produção: Empresa do Diário do Minho, Lda. 

Periodicidade mensal Depósito legal n.º 1695/83 Registo ERC: Isento ao Abrigo do Decreto Regulamentar 8/99 de 9/6, artigo 12.º, n.º 1, alínea a.

HORÁRIO DAS MISSAS

INFORMAÇÕES ÚTEIS
A Basílica tem serviço de enfermagem disponível

Os peregrinos podem fazer refeições, a preços 
muito acessíveis, no Restaurante Self-Sevice do 
Hotel. Este também tem serviço de restauração, 
para visitantes ou festas familiares ou de convívio, 
além de serviço de quartos com excelentes 
condições que o tornam hotel de 4 estrelas.
Para grupos a Basílica dispõe de casas para 
reuniões, retiros ou jornadas de estudo ou de 
oração, adaptadas a diversas modalidades.

1.ª QUINTA DE CADA MÊS NA CAPELA DA ADORAÇÃO, das 15H-17H.
2.º DOMINGO DE CADA MÊS NO SANTUÁRIO, das 15-16H.

Sacramento da reconciliação (Confissões)
Todos os dias, antes e depois da eucaristia. Fins-de-semana: 9H -12H e 15H-16 H.

EXPOSIÇÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO

Sugestão para peregrinos e simples devotos de S. Bento: 
Transformem sempre a vossa caminhada numa verdadeira 
“BUSCA DE DEUS“, tendo S. Bento como modelo.
Livros recomendados, de leitura simples, estão à venda 
na Casa das Estampas que ajudarão a retirar o maior 
proveito deste encontro com S. Bento

INFORMAÇÕES GERAIS 
Basílica de S. Bento  
da Porta Aberta

A Basílica de S. Bento da Porta Aberta nasceu de 
uma pequena ermida mandada construir em 1614 pelo 
Visitador do Arcebispo de Braga, Dom Frei Aleixo de 
Menezes, Cónego Miguel Figueira. Executou esta ordem 
o Pároco de Rio Caldo, P. João Rodrigues que dedicou esta 
ermida a S. Bento, em 1615, em homenagem ao grande 
monge nascido em Núrsia, Itália, no ano de 480. Em 21 de 
Março de 2015, Sua Santidade, o Papa Francisco, a pedido 
de  Sua Excia Reverendíssima, o Senhor Arcebispo de 
Braga e Primaz das Espanhas, Dom Jorge da Costa 
Ferreira Ortiga, por proposta da Mesa Administrativa, 
elevou à dignidade de Basílica o santuário de S. Bento 
da Porta Aberta, assinalando os 400 anos da fundação 
da primeira ermida.  A partir desta data, os peregrinos 
podem usufruir de inúmeras graças, para si e pelos 
defuntos, cumprindo os requisitos necessários para 
obterem as indulgências concedidas por Sua Santidade.

Festas principais: 21 de Março (dia do Trânsito ou Morte de 
S. Bento em 547); Dia 11 de Julho (S. Bento, Pai e Padroeiro da 
Europa); 12 de Julho (S. João Gualberto, monge beneditino, 
Padroeiro das florestas); 12 a 15 de Agosto (grande romaria 
popular em honra de S. Bento).
Ouras celebrações significativas ao longo do ano – 11 de 
Fevereiro (Dia Mundial do Doente); 19 de Março (Dia do Pai); 
1o Domingo de Maio (Dia da Mãe e do Trabalhador); 1 de 
Junho (Dia Mundial da Criança); 26 de Julho (Dia Nacional 
dos Avós). Nestes dias haverá sempre uma oração e 
bênção própria. Cada dia 7 haverá oração pelos cristãos 
perseguidos e no dia 15, oração pelas famílias. 

A Basílica está aberta todos os dias do ano, tendo 
horários diferentes no Inverno e no Verão.

Eucaristias à semana (segunda a sexta)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Vespertinas (sábados ou vésperas de dia santo)
Eucaristia na Basílica - 10h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Eucaristias Dominicais (domingo)
Inverno (Dezembro a Fevereiro)
Eucaristia na Basílica - 9h30
Eucaristia na Basílica - 11h30
Rosário na Basílica - 15h30
Eucaristia na Basílica - 16h00
Verão (Março a Novembro)
Eucaristia na Basílica - 7h30
Eucaristia na Cripta - 9h30
Eucaristia na Cripta - 11h30
Rosário na Cripta - 15h30
Eucaristia na Cripta - 16h00 

Reitor da Basílica –  P. Adelino Costa e Sousa
Assessor de Pastoral – Matthew Aconi

A Basílica está aberta todos os dias do ano das 
7h30 até ao anoitecer, estando o trono de S. Bento 
acessível logo que abre. Nos meses de Julho e 
Agosto está acessível 24 horas por dia.

Assinatura anual: Portugal 7,5 euros; Estrangeiro 20 euros

geral@sbento.pt  |  t. 253 390 180
ou na Casa das EstampasTorne-se assinante 

do Boletim
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