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NO ADEUS 
AO P. FERNANDO (*)

Muito obrigado Senhor Arcebispo por per-
mitir que, em nome da Mesa Administra-
tiva da Irmandade de S. Bento da Porta 
Aberta, aqui e gora, nesta catedral, me 

dirija, com um “até já” ao nosso querido presidente e, 
em jeito de confidência agradecida.

Chiara Lubich escreveu um dia que “ A VIDA É UMA 
VIAGEM”. É verdade. E é verdade que hoje, nesta viagem 
rumo à “ MARIÁPOLIS CELESTE” o P. Fernando, neste cais 
da vida, tomou uma barca para continuar a sua viagem.

Quando, o P. Fernando, andava na escola do Rego, 
aprendeu um belo poema que não mais esqueceu e que diz: 

“Quem quer ver a barca bela
Que se vai deitar ao mar
Nossa Senhora vai nela
E os Anjos vão a remar”.

É esta barca que tomou e que já o levou a essa cidade 
eterna onde não há fingimentos, hipocrisia, periferias, in-
justiças … Aí reina o Amor total que o P. Fernando sempre 
procurou. Aí vai sentir que as suas lutas, todas exemplos 
para nós, contra as injustiças, a mediocridade, os fingi-
mentos, as injustiças sociais, pela solidariedade viva e ac-
tiva são realidades vivas. Aí reina uma perfeita diaconia da 
beleza do serviço ao Amor. Aí, o P. Fernando, está no seu 

ambiente natural e para o qual sempre viveu. 
Partiu nessa “ barca bela”, com Maria, guiada pelos 

anjos que remavam e o acompanharam toda a vida. Aí, 
na Mariápolis celeste, na outra margem do mar da vida 
tantas vezes encapelado.

Partiu, mas ficou a sua herança preciosa: de um Ho-
mem ( com H maiúsculo) frontal, íntegro no agir, justo, 
solidário, sempre atento aos sofredores,  directo, corajoso 
e de  um Padre fiel e servidor, atento e disponível para 
atender o outro nas suas fragilidades ou necessidades, 
sem horários para servir.

P. Fernando, neste “ adeus” queremos agradecer-lhe 
o seu exemplo de vida. Sejamos dignos de o imitar!

… E já agora, aquele projecto para S. Bento da Por-
ta Aberta que tanto queria ver antes desta partida, está 
pronto e vai lembrá-lo sempre.

Junto de Maria, aos pés do Pai, reze por nós e venha 
esperar-nos ao porto da Mariápolis celeste quando to-
marmos a “ barca bela” da vida no cais de embarque e 
a nossa hora chegar. Queremos voltar a abraçá-lo. Neste 
momento da despedida conforta-nos esta esperança!

Obrigado, P. Fernando, pela sua vida e pelo exemplo 
que nos deixa.

Até já!
(Texto lido na Missa Pontifical de “Corpo presente“ 

celebrada na Sé Catedral de Braga presidida pelo Senhor 
Arcebispo Primaz)

  
 

CÓN. FERNANDO 
TEIXEIRA ALVES 
MONTEIRO
Dados biográficos
Nasceu a 26 de Fevereiro de 1945
Natural de S. Bartolomeu do Rego, Celorico de Basto
Ordenado sacerdote a 15 de Agosto de 1969
Faleceu a 16 de Janeiro de 2019

Serviço Pastoral (alguns dados)
1969 a 1972 – Vigário Cooperador em S. Pedro de Maximinos;
1972 a 1985 – Pároco de Sta. Marinha de Mogege, Vila Nova de Fama-
licão;
1972 a 1985 – Pároco de S. Tiago de Castelões, Vila Nova de Famalicão;
1985 a 2006 – Pároco de S. José de S. Lázaro, Braga; 
1985 a 2008 – Vigário Episcopal do Departamento Arquidiocesano para 
a Pastoral Sócio-caritativa;
1991 a 2019 – Director da Oficina de S. José;
1991 a 1993 – Presidente e Fundador do “Projecto Homem”;
1993 a 2008 – Colaborador no «Grupo de Acompanhamento de Situa-

ções de Trabalho Infantil no Distrito de Braga», na qua-
lidade e Vigário Episcopal para Acção Social e Carita-

tiva;
1993 a 2019 – Cónego do Cabido da Basílica Pri-
macial Bracarense;
1996 a 2019 – Gerente da Empresa do Diário do 
Minho;

1999 a 2017 – Membro do Conselho Arquidiocesa-
no para os Assuntos Económicos;

2000 a 2019 – Gerente da Nova Livraria do Diário do 
Minho;

2001 a 2019 – Gerente da Diminho;
2003 a 2019 – Tesoureiro do Cabido Metropolitano e Primacial 

Bracarense;
2006 a 2017 – Ecónomo da Arquidiocese de Braga;
2006 a 2017 – Ecónomo dos Seminários da Arquidiocese de Braga;
2008 a 2019 – Presidente da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta;
2008 a 2019 – Presidente da Associação de Imprensa Diária (AID);
2008 a 2018 – Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Im-
prensa de Inspiração Cristã (AIIC);
2012 a 2017 – Coordenador do Departamento para as Missões  
(Obras Pontifícias Missionárias);
2013 a 2017 – Vogal do Conselho Consultivo e Vice-Presidente da 
Mesa da Assembleia dos Hoteis do Bom Jesus.
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Obrigado, amigo bom e fiel
Nunca estamos verdadeiramente preparados para 

a partida de um amigo. Sabíamos da saúde frágil do 
Cónego Fernando Monteiro e da luta incansável que 
travou ao longo do último ano. Não existem, contudo, 
dias ou horas boas para ver partir um amigo. Com ele 
aprendi muito. Sobretudo nestes últimos tempos, ven-
do a absoluta serenidade e esperança com que coloca-
va nas mãos de Deus a sua vida.

Nos últimos tempos o Cónego Fernando confiden-
ciava-me um pesar: não ter podido realizar o sonho de 
ser missionário. Era sua vontade, depois de finalizar al-
guns projetos, ser missionário. 

Além disso, sei que tinha três metas bem defini-
das: celebrar os cinquenta anos de sacerdócio, os cento 
e trinta anos da Oficina de S. José e o centenário do 
Diário do Minho. Consola-me imaginar que celebrará 
agora estas datas junto Daquele que é fonte de toda a 
alegria.

Foram muitos anos de comunhão de vida, de ami-
zade e de proximidade. A convivência diária, os muitos 
diálogos e troca de opiniões reforçaram a minha certe-
za de que uma Igreja sinodal, construída sobre a base 

do diálogo, é sempre uma Igreja mais genuína.
É justo, nesta hora, que a Arquidiocese de Braga, e 

eu como Arcebispo, reconheça o mérito do trabalho do 
Cónego Fernando. Foi um sacerdote de profunda espi-
ritualidade, um homem de horizontes largos e à fren-
te do seu tempo. Graças ao seu esforço e dedicação, 
a Arquidiocese está hoje dotada de várias estruturas 
que nos deixam orgulhosos. Movia-o apenas o enorme 
amor à causa do Reino de Deus e a alegria que sentia de 
pertencer ao presbitério de Braga. 

A hora da despedida leva-nos sempre a pensar qual 
o melhor modo para agradecer e homenagear aquele 
que partiu. O nosso maior “obrigado” é sempre a eu-
caristia. Nesse sentido, convido toda a Arquidiocese a 
participar e a unir-se espiritualmente nas celebrações 
de exéquias que decorrerão hoje, às 11h00, na Sé Cate-
dral, e às 16h00 na paróquia de S. Bartolomeu do Rego, 
arciprestado de Fafe. 

A melhor homenagem que podemos fazer é perpe-
tuar o seu legado.

Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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Há notícias que não queremos dar, por mais 
que estejamos preparados para o fazer. É 
este o caso. Faleceu o Sr. Cónego Fernando 
Monteiro.

Nesta hora amarga, cumpre-me a tarefa de usar da 
palavra em nome de toda a Redação do Diário do Mi-
nho. Faço-o da forma mais simples: Obrigado, Senhor 
Cónego Fernando: por ser, por estar, por querer e fa-
zer do Diário do Minho uma grande empresa. E desta 
forma, porque para quem com ele privou ao longo de 
todos estes anos, continua presente.

Temos hoje um jornal de que nos orgulhamos. Uma 
das melhores e maiores gráficas do país. E uma revista: 
a “Minha”. Que, todos sabemos, foi uma das suas últi-
mas vontades.

Conheci-o há cerca de trinta anos, e já muito 
ouvia falar dele pelos projetos que empreendia por 
onde passava. Não estranhei, por isso, que em 1996, 
quando D. Eurico lhe entregou a Administração da 
Empresa do Diário do Minho – ainda na presença do 
Monsenhor Manuel Vaz Coutinho, já debilitado – o 
Senhor Cónego Fernando Monteiro mostrasse vonta-
de de “revolucionar” o modo como esta era adminis-

Jamais o esqueceremos!

trada. Nenhum de nós poderá dizer que não estava 
apreensivo com aquela forma de pensar e estar. Di-
zia, na altura, que nada podia continuar como até ali. 
Teria sido mais fácil para ele “abandonar o barco”. Ao 
invés, fez-se ao largo. 

Homem de uma dinâmica impressionante, nunca o 
vimos tremer perante as adversidades. Pelo contrário, 
sempre se mostrou pronto a enfrentá-las, consciente, 
na sua humildade, de que precisava de todos nós para 
dar saída às suas “loucuras”. Uma delas – um grande 
investimento numa rotativa que permitia a impressão 
a cores do Diário do Minho –, foi tema na habitual con-
versa que tinha com os colaboradores da empresa na 
festa de Natal do DM. Recordo-a aqui: «Estou a nadar 
em mar alto e preciso de vocês para chegar à praia!».

Ao longo de todos estes anos em que dirigiu os 
destinos da Empresa do Diário do Minho, mudámos de 
casa várias vezes. Sempre com o objetivo de crescer. 
Porque, dizia, «quem não investe corre o risco de ficar 
para trás».

O tempo provou que tinha razão!

Damião Pereira
Director do Diário do Minho
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Caro Fernando,

É costume as cartas começarem por votos de bem-
-estar. Esta não começa assim, pois estou absolutamen-
te seguro de que estás bem. Muito bem!…

Também não pretendo dar-te notícias — outra 
das finalidades das cartas. Ou dizer agora, numa es-
pécie de rebate tardio, alguma coisa que tenha dei-
xado por dizer…

Felizmente, Fernando, amizade e gratidão; fraterni-
dade sacerdotal e votos de entusiasmo, tudo foi dito a 
tempo e horas. E até — igualmente a tempo e horas — 
pude receber o conforto da tua bênção.

Foi há semanas, junto à lareira onde descansavas 
rodeado de ímpar carinho familiar, que ajoelhei a teus 
pés. O teu sorriso escorregou da sombra da boina, en-
quanto a tua mão parou na cabeça que poisei nos teus 
joelhos. A paz que me inundou ninguém a conhece; eu 
próprio tenho, aliás, dificuldade em dizê-la de modo 
que se entenda.

Esta carta não é, pois, fundamentalmente para ti, 
Fernando. É para mim e para quantos têm o direito de 

Carta póstuma a um amigo
saber da alegria do teu sacerdócio, da dignidade do teu 
serviço, da coragem das tuas lutas, da justeza dos teus 
sonhos e do sacrifício das tuas insónias.

Muitos não sabem que, fragilizado, tudo fazias para 
não faltar ao encontro de amigos da última quinta-feira 
de cada mês. Ali, com voz cada vez mais difícil e meiga, 
partilhavas esperanças, fazias contas, confidenciavas 
dificuldades.

A voz não tinha, é certo, o mesmo poder e timbre 
das reuniões em que discutimos o futuro do “Diário do 
Minho” (jornal e gráfica); mas tinha o mesmo poder se-
dutor de convicção e o mesmo sentido de Igreja. Tal e 
qual o revelado nas paróquias que curaste ou nas inicia-
tivas sociais que empreendeste.

Amigo, desculpa não escrever mais; mas aceita um 
pedido: fala de nós — dos teus amigos e da tua igreja 
arquidiocesana — ao Deus do Amor. A quem agrade-
cemos este tempo de empréstimo que nos concedeu, 
para nos edificares.

Um abraço
João (Aguiar Campos)

Ex-Director do Diário do Minho
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Sim, como é difícil escrever sobre um amigo que a “ 
irmã morte” levou quando ainda tinha muito para 
dar dando-se como só ele sabia fazer!

Sim, é-me muito difícil falar de um “ rapaz da 
minha idade” que nasceu, como eu, em Terras de Basto. 
Ambos fomos abençoados à nascença por Nossa Senhora, 
ou do Viso ou da Graça. Fizemos, no mesmo ano, o exa-
me, bem difícil, da 4ª Classe na mesma escola de Britelo. 
Fomos, depois separados: um para o Seminário de Braga 
outro para o Liceu de Guimarães. Fizemos opções de viver 
a vida de modo diferente, mas isso não foi de todo, pelo 
contrário, razão de, mais tarde, nos confidenciarmos um 
ao outro. De partilhar tanta e tanta alegria. De vivermos a 
realização de inúmeros projectos em comum, todos com a 
preocupação de dar as mãos e o coração de cada um pelos 
e aos mais pobres.

… O que nós trabalhámos na Caritas , Vigararia da Ac-
ção Sócio-Caritativa, na UDIPSS…

… O quanto lhe devo por me ter “ empurrado” para o 
Projecto Vida…

… O quanto este “ rapaz da minha idade” me ensinou 
pelo exemplo o que é a Caridade sem retóricas…

… Como me ensinou a respeitar as esmolas que os 
peregrinos deixam em S. Bento ( “deveríamos tratar estas 
esmolas de joelhos!”).

… As voltas, ilusões e desilusões, as alegrias e as tris-
tezas que vivemos em trazer para Braga o “ Projecto Ho-
mem”. E a imensa alegria de vermos este projecto implan-
tado e ainda a trabalhar.

… Sim, é-me muito difícil por “ preto no branco” o que 
agora vai na minha alma quando ele partiu. Partiu, mas 
ficou, para sempre no meu coração.

Como posso ter força anímica para recordar a sua pre-
sença amiga e reconfortante nas nossas “bodas de prata” 
(da Luísa e de mim)? No casamento dos nossos filhos. No 
Baptizado de quatro dos nossos netos. Em tantos e tantos 
momentos de alegria e de dor. 

… E recordo a alegria com que devolveu os paramen-
tos que a Luísa lhe fez, e ofereceu, para o casamento de 
dois dos nossos filhos e baptizado de três netos, entregan-

COMO É DIFÍCIL …

do-os ao nosso neto Francisco, dizendo-lhe: “Quem sabe 
se um dia os vais usar…”.

… Poderei esquecer alguma vez, a delicadeza que ti-
nha comigo quando celebrava a missa e me via na assis-
tência, de usar o Cânone Romano, o meu preferido?

… Como recordo o prazer que tinha quando o convi-
dávamos a saborear “ pato à moda do Diogo” e que tanto 
apreciava…

… Como recordo a sua visita ao hospital quando, em 
cuidados intensivos, e em poucas palavras de me deu âni-
mo e como me animavam os seus telefonemas diários…

… Dos momentos em que a saudade nos invadia ao 
recordar o Senhor Dom Eurico!

… Da enorme alegria que partilhámos por causa de 
S. Bento da Porta Aberta… dos projectos que realizámos…
dos que ele queria realizar… Como lhe poderia ter dito não, 
quando fui convidado para integrar a Mesa Administrativa…

… Não poderei esquecer, com a Luísa, quando o visi-
támos a última vez e, em jeito de brincadeira e para aliviar 
a tristeza que estava dentro de nós e dele, lhe pedi a bên-
ção, à despedida, quando íamos regressar a casa, como 
em miúdos ele e eu pedíamos a bênção ao “ Senhor Aba-
de” respectivo deste jeito: “ S`a bença, senhor Abade!” e 
ele com imensa ternura, uma grande tranquilidade e paz 
interior agarrou as nossas mãos e nos disse: “ Que Deus 
todo poderoso vos abençoe e perdoe os vossos pecados!”. 
Foi a sua e nossa despedida desta terra que tanto e tão 
bem serviu nos mais necessitados, dando e dando-se, sem 
horários nem horas de atendimento e até quando lhe as-
saltaram a residência ou era enganado por falsos pobres…

Como me é difícil… saber que tenho de esperar para 
o reencontrar! 

… Até já Cónego Fernando Monteiro, meu caríssimo 
P. Fernando.

E já agora, deixe-me repetir aqui o que lhe disse mui-
tas vezes: “ Obrigado por me ter feito descobrir Chiara Lu-
bich” eu que não sou um focolarino.

Um forte abraço deste rapaz da sua idade.

Carlos Aguiar Gomes
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Neste salmo, David exprime a sua alegria e 
gratidão diante da assembleia: conheceu o 
perigo e a angústia, mas invocou com con-
fiança o Deus de Israel e reencontrou a paz.

O protagonista deste hino é Deus, com a sua mise-
ricórdia. Com a sua presença forte e decisiva junto do 
pobre e do oprimido que O invoca.

Para que outros alcancem a salvação, David sugere 
algumas atitudes do coração: evitar fazer o mal e reali-
zar sempre o bem.

Sublinha também a necessidade de não difamar o 
próximo. De facto, a palavra pode levar à guerra.

«Procura a paz e segue-a».

Na linguagem bíblica, a paz tem numerosos signi-
ficados, como por exemplo o bem-estar físico e espiri-
tual, ou o acordo entre indivíduos e entre povos. Mas 
ela é, acima de tudo, uma oferta de Deus, através da 
qual descobrimos o seu rosto de Pai.

Portanto, é indispensável procurar Deus na nossa 
vida, de forma intensa e apaixonada, para experimen-
tarmos a verdadeira paz.

É uma busca abrangente, que exige que façamos 
a nossa parte, seguindo a voz da consciência que nos 
impele a escolher sempre o caminho do bem e nunca o 
caminho do mal.

Muitas vezes, bastaria que nos deixássemos encon-
trar por Deus, que há muito tempo anda à nossa procu-
ra, à procura de cada um de nós.

Como cristãos, pelo batismo, vivemos já numa re-
lação íntima com Jesus: Ele é o Deus próximo que nos 
prometeu a paz. Ele é a paz. E recebemos também o 
Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda a partilhar 
com os outros aqueles frutos da paz de Deus que já ex-
perimentámos. Ele indicar-nos-á o modo de amarmos 
as pessoas à nossa volta. Poderemos, assim, resolver 

conflitos, evitando acusações infundadas, juízos super-
ficiais e maledicências, e abrir o nosso coração para 
compreender os outros.

Talvez não consigamos deter todas as armas que 
ensanguentam muitos locais da Terra, mas podemos 
agir, pessoalmente, para reavivar relacionamentos feri-
dos na família, na nossa comunidade cristã, no local de 
trabalho, no tecido social da nossa cidade.

Com o esforço de uma pequena ou grande comuni-
dade, decidida a testemunhar a força do amor, podem-
-se reconstruir pontes entre grupos sociais, entre Igre-
jas, entre partidos políticos.

«Procura a paz e segue-a».

A procura convicta da paz, sugerir-nos-á também 
comportamentos adequados para protegermos a Na-
tureza, dádiva de Deus para os seus filhos, que está 
confiada à nossa responsabilidade para as novas ge-
rações.

Assim escreveu Chiara Lubich, em 1999, a Nikkio 
Niwano, fundador do movimento budista japonês Ris-
sho Kosei Kai: «[…] Se o homem não estiver em paz com 
Deus, a própria Terra também não estará em paz. As 
pessoas religiosas dão-se conta do “sofrimento” da Ter-
ra, enquanto houver quem não a use segundo o plano 
de Deus, mas só por egoísmo, por uma ambição insa-
ciável de posse. É este egoísmo e esta ambição que con-
taminam o ambiente, mais e antes de qualquer outro 
veneno, que mais não é do que uma sua consequência. 
[…] Quando se descobre que toda a Criação é dádiva 
de um Pai que nos ama, é muito mais fácil encontrar 
um relacionamento harmonioso com a Natureza. E se 
se descobre que esta prenda é para todos os membros 
da família humana, e não só para alguns, prestar-se-á 
mais atenção e respeito a tudo o que pertence à huma-
nidade presente e futura».

“PROCURA A PAZ E SEGUE-A”
(SL 34, 15).

PALAVRA DE VIDA   LETIZIA MAGRI

FEVEREIRO DE 2019
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IRMANDADE DE S. BENTO 
DA PORTA ABERTA
Calendário Litúrgico-Pastoral
Ano Pastoral 2017 – 2018

10 | domingo | Primeiro domingo da Quaresma.
15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra percorrendo todas as 
estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
12 | terça-feira | 10h30 | Memória de S. Gregório Magno, 
primeiro biógrafo de S. Bento.
13 | quarta-feira | 10h30 | Sexto aniversário da eleição do Papa 
Francisco.
15 | sexta-feira | Dia de oração pelas Famílias.
17 | domingo | 15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra 
percorrendo todas as estações, seguido de Eucaristia na Cripta. 
19 | terça-feira | Dia de São José. Dia do Pai.
10h | Momento de Oração pelos Pais.
10h30 | Eucaristia e bênção aos Pais presentes e ausentes.
21 | quinta-feira | Primeira Romaria de S. Bento da Porta Aberta. 
Trânsito ou Morte de S. Bento. Celebração do dia Mundial das Florestas.
11h | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor Arcebispo de Braga, 
Dom Jorge Ortiga e solenizada pelo Grupo Coral da Universidade 
Sénior de Vieira do Minho, seguida de procissão eucarística.
22 | sexta-feira | 10h30 | Celebração do Dia Mundial da Água.
24 | domingo | Dia da Cáritas com peditório.
15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra percorrendo todas as 
estações, seguido de Eucaristia na Cripta.
25 | segunda-feira | 10h30 | Solenidade da Anunciação do Senhor. 
29 | sexta-feira | Dia de Oração pelas pessoas em fim de vida, 
sozinhas e abandonadas.
31 | domingo | 15h | Concentração no Pórtico da Via Sacra 
percorrendo todas as estações, seguido de Eucaristia na Cripta. 
Mudança da hora.

Muitos peregrinos que rumam 
a S. Bento da Porta Aberta, 
chegando ao santuário e 
depois da visita-adoração 

ao Santíssimo Sacramento, fazem uma pe-
regrinação, mais curta, até à imagem do 
Santo Patriarca. É uma devoção cheia de 
carinho, o tocar na imagem, como quem 
dá um abraço ou um beijo ao nosso pai ou 
à nossa mãe. É um gesto de ternura que os 
peregrinos querem ter para com o nosso S. 
Bento, venerado neste santuário. 

Enquanto aguardam vez para ma-
nifestar a sua imensa gratidão, devoção 
ou admiração para com o Patrono da Europa, S. Ben-
to, muitos peregrinos gostariam de ser ajudados nes-
te caminhar até à imagem por quem nutrem especial 
atenção, sabendo que S. Bento nos serve de modelo a 

imitar nesta busca incessante de Deus. A 
proximidade à imagem, o olhá-la ou tocá-
-la não são senão gestos para recordar o 
quanto é fundamental imitar aquele que 
ali está representado e cujo poder reside 
só e exclusivamente em Deus.

Este opúsculo procura, assim, ajudar 
a encontrar Deus e a amar o próximo à 
luz do Evangelho projectado na Regra de 
S. Bento. Chamamos-lhe “Passadas com 
S. Bento” para indicar que as passadas 
que se “estão a dar” ou se vão dar rumo 
à imagem de S. Bento podem e devem 
ser vividas iluminadas por este gigante do 

monaquismo ocidental.
Esperamos, com este contributo, poder ajudar cada 

peregrino a encontrar Deus através do caminhar com e 
para S. Bento.

Passadas com S. Bento

FEVEREIRO

2 | sábado | 10h30 | Missa da Apresentação do Senhor, com a 
bênção das velas. Dia do Consagrado.
3 | domingo | Em todas as dioceses de Portugal peditório para a 
Universidade Católica.
7 | quinta-feira | 10h30 | Dia de Oração pelos Cristãos perseguidos.
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da 
Adoração.
10 | domingo | Dia de Santa Escolástica, irmã gémea de S. Bento.
15h – 16h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Cripta e oração 
do Rosário seguido de Eucaristia em honra de Santa Escolástica.
11 | segunda-feira | 10h30 | Dia Mundial do Doente. Eucaristia 
de celebração para os doentes, com uma oferta a todos os 
participantes. Exposição do Santíssimo Sacramento e bênção 
aos doentes.
15 | sexta-feira | Dia de Oração pelas Famílias.
22 | sexta-feira | Dia de Oração pelas pessoas em fim de vida, 
sozinhas e abandonadas.

MARÇO

3 | domingo | Carnaval.
6 | quarta-feira | 10h30 | Início da Quaresma com imposição 
das cinzas.
7 | quinta-feira | Oração pelos Cristãos perseguidos.
15h – 17h | Exposição do Santíssimo Sacramento na Capela da 
Oração.

NOVIDADE
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Para mais informações: loja.sbento.pt (+351) 253 390 180 | loja@sbento.pt

TERÇO COM MEDALHA  
OFICIAL DE SÃO BENTO – 10€
Referência: 070.03R271
Terço com Medalha Oficial de S. Bento. De um lado tem a imagem de 
São Bento e do outro lado a imagem da Cruz de São Bento.

CORTA-VENTO – 20€
Referência:  120.CVSB
Corta-vento azul marinho com logótipo de S. Bento da 
Porta Aberta. 

CD HINO S BENTO – 5€
Referência:  050.1018
Edição: Irmandade São Bento da Porta Aberta, 
Abril de 2005.

PASSADAS 
COM S. BENTO – 5€
Referência:  050.1240

A Casa das Estampas situa-se no Santuário de São Bento da Porta Aberta e dispõe de vários artigos religiosos. De forma a chegar 
mais rapidamente a todos os peregrinos, onde quer que se encontrem, lançou a sua loja online, em http://loja.sbento.pt. Com 

vários artigos disponíveis no seu catálogo, encontrará livros sobre São Bento, terços, dezenas, imagens religiosas, entre outros. Caso 
não encontre o artigo que procura contacte-nos e tentaremos satisfazer o seu pedido.

CASA DAS ESTAMPAS 
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«A minha alma estava estreitamente ligada à sua (…)
Deus queira que não te tenha perdido,
mas que tu me tenhas só precedido».

(Sermão de São Bernardo na morte do seu irmão Gerardo)

SÃO BENTO da PORTA ABERTA . FEVEREIRO 2019

10



Quatro igrejas foram encerradas pelas autoridades 
policiais nas últimas semanas em resultado de manifes-
tações por parte de grupos radicais que têm ameaçado 
as comunidades cristãs em diversas aldeias na região 
do Alto Egipto.

As aldeias onde se registaram as manifestações vio-
lentas contra a presença cristã foram Abo Karkas, Kafr 
el-Mansoura, Kom Al-Raheb e Manshiyet Zafarana. Em 
todas estas localidades, largas dezenas de extremistas 
islâmicos manifestaram-se agressivamente contra  co-
munidade cristã obrigando a polícia a intervir.

Em qualquer destes casos, que ocorreram nos dias 
9 e 27 de Dezembro, e 7 e 11 de Janeiro, as autoridades 
não reconheceram aos cristãos o direito de se reunirem 
em oração naqueles espaços e, como consequência, as 
igrejas foram encerradas.

A atitude das autoridades revoltou a comunidade 
cristã pois as pretensões dos manifestantes foram aten-
didas prontamente pela polícia sem que o direito dos 
cristãos de se reunirem publicamente em oração tives-
se sido defendido.

Os locais de culto agora encerrados pela polícia 
aguardavam legalização oficial, situação em que se en-
contram muitas capelas e igrejas um pouco por todo o 
país.

Segundo a agência Fides, haverá mais de 3 mil lu-
gares de culto cristãos que deverão ser examinados pe-
las autoridades para receberam a luz verde necessária 
para funcionarem legalmente.

O encerramento destas igrejas coincidiu, no entan-
to, com a inauguração, com pompa e circustância, com 
a presença do próprio presidente marechal al-Sissi da 
nova catedral da Natividade, construída numa região 
desértica onde o governo pretende fazer nascer a nova 
capital administrativa do Egipto, a cerca de 45 quilóme-
tros do Cairo.

A inauguração da nova catedral não esconde um 
sentimento de frustração e alguma revolta por parte da 
comunidade cristã que vê os seus locais de culto amea-
çados por grupos extremistas sem haver uma verdadei-
ra protecção das autoridades.

O atentado contra um pequeno autocarro de pe-
regrinos que regressavam do mosteiro de São Samuel, 

EGIPTO: Autoridades encerram 
quatro igrejas em aldeias onde os 
cristãos têm sido ameaçados por 
grupos radicais

na diocese de Minya, em Novembro do ano passado e 
que causou sete mortos, é bem revelador de como a 
minoria cristã continua à mercê de ataques terroristas.

Ainda na véspera das celebrações do Natal, que no 
Egipto se assinalou em 7 de Janeiro, explodiu uma bom-
ba colocada numa igreja  no distrito de Nasr, no Cairo, 
vitimando um agente da polícia.

Ainda recentemente o jornal Al-Nahar, citando fon-
tes do exército, assegurava que “a maioria” dos grupos 
extremistas que actuam no Egipto tem como alvo “lo-
cais de culto” da comunidade cristã.

O ataque de Novembro ao autocarro de peregrinos 
foi prontamente reivindicado pelo auto-proclamado 
Estado Islâmico que, tal como outros grupos jihadis-
tas, tem reclamado a maioria dos atentados contra a 
minoria cristã do Egipto, onde se inclui um outro ata-
que também a um autocarro de peregrinos –e também 
oriundo do mosteiro de São Samuel –que causou quase 
três dezenas de mortos em Maio de 2017.

Ainda nesse ano de 2017, mas em Abril, no Domin-
go de Ramos, dois atentados em duas igrejas coptas  
causaram cerca de sete dezenas de mortos e mais de 
uma centena de feridos.

PA | Departamento de Informação da Fundação AIS | info@fundacao-ais.pt  
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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.º QUINTA DE CADA MÊS NA CAPELA DA ADORAÇÃO, DAS 15H – 17H  
2.º DOMINGO DE CADA MÊS NA CRIPTA, DAS 15H – 16H

Sacramento da reconciliação (Confissões)
TODOS OS DIAS: 9h – 12h e 15h – 16h

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 Cripta - 9h30
Eucaristia na Cripta - 11h30
Rosário na Cripta - 15h30
Eucaristia na Cripta- 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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