
São Bento da Porta Aberta é um santuário cristão português, 
localizado na freguesia de Rio Caldo, em Terras de Bouro. 
Teve a sua origem em 1640, com a construção de uma 

pequena ermida. O atual santuário é do fi nal do século XIX. 
Iniciou-se a sua reconstrução em 1880 e concluiu-se em 1895. 
A designação de São Bento da Porta Aberta deve-se ao facto de 
a ermida ter sempre as suas portas abertas, servindo de abrigo 
aos viajantes.
 Em 2013, o santuário prepara a passagem de classifi cação para 
Basílica. Para receber a classifi cação de Basílica é necessário a 
requalifi cação da capela mor ao nível do ambão, melhoramentos 
na iluminação e delimitação.
 O mosteiro tem como padroeiro São Bento de Nursia e recebe 
anualmente 2,5 milhões de peregrinos, depois de um investimento 
em obras estimado em três milhões de euros.
 Atendendo às diminutas dimensões da igreja existente, foi 
decidido no ano de 1994, erigir um novo espaço muito próximo 
do primeiro, tendo sido entregue ao arquitecto Luís Cunha 
a preparação do projecto. A construção, incluindo as zonas 
envolventes, fi cou concluída no ano de 2002. Em todo o edifício 
há uma ligação de simplicidade entre a construção civil e tudo o 
resto. O projecto contemplou grandes aberturas para o exterior 
facilitando o arejamento e o contacto com a natureza, de modo 
especial na zona nascente.
 Dignos de uma observação atenta são também os painéis 
de azulejos, pintados por Querubim Lapa, que bem retratam 
episódios da vida de S. Bento. 
 O santuário dispõe hoje de um parque sobranceiro, para que 
os peregrinos possam descansar, divertir-se e tomar as suas 
refeições. Possui um lago com barcos, várias mesas e bancos para 
refeições e descanso. Os novos terrenos destinados ao parque 
estão em estudo como parques temáticos.
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Tal como fi cou decidido na nossa reunião de 
Fátima, em 14 de Fevereiro do corrente ano, 
o próximo Congresso da AIC realizar-se-á em 

Braga, S. Bento da Porta Aberta (Gerês), nos dias 23, 
24 e 25 de outubro de 2014.
 Porquê em S. Bento da Porta Aberta? Desde logo 
para nos associarmos ao V Centenário do Concelho 
e às “Comemorações dos 50 anos da Proclamação de 
S. Bento, como Patrono da Europa”. Depois porque o 
Cónego Fernando Monteiro nos abriu as portas quer 
do Convento, quer do Diário do Minho, para podermos 
realizar este Congresso.
 Já começámos há muito a preparação deste 
acontecimento, com uma reunião de trabalho havida no 
local, no passado dia 11 de Abril, onde foi alinhavado 
o programa que desejamos seja para proveito de todos 
e também do seu agrado. Para tal, pensámos num 
grupo de pessoas que nos possa ajudar a refl ectir no 
tema, mas também quisemos proporcionar um passeio 
cultural que nos ajude a descobrir as maravilhas 
daquelas bandas e a refrescar os espíritos, geralmente 
muito sobrecarregados com os tempos difíceis que 
atravessamos e carregar baterias para o novo ano 
pastoral que se inicia no mês de outubro.
 Na última página deixamos um esboço do progra-
ma, que poderá ainda sofrer algumas alterações. Se 
tiver alguma sugestão ainda virá a tempo. Contudo, 
aquilo que vos pedimos encarecidamente, é que 
marquem aqueles dias na vossa agenda e, nos fa-
çam chegar as inscrições, tão rápido quanto possível
 a fi m de tudo ser preparado até ao último pormenor, 
para que o Congresso possa ser um êxito e os par-
ticipantes possam sair mais enriquecidos e sa-
tisfeitos.
 Até lá.

A. Salvador Santos

Um Congresso
em marcha

S. BentoS. Bento
da Portada Porta

AbertaAberta
esperaespera

por si…por si…

Coordenadas: 41° 41′ 25” N, 8° 12′ 13” O
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Localização

 Rio Caldo, (Gerês) com vista deslumbrante para o Rio Cavado, 
Santuário de S. Bento da Porta Aberta, Albufeira da Caniçada 
e Parque Nacional da Peneda-Gerês. A 37Km de Braga, 96km 
do Porto e 114km de Tuy, Espanha. 

Como chegar ao Local do Congresso
(Hotel de S. Bento) 

 Coordenadas: N 41º 41´23,2´´ W 8º 12´14,2´´
 Saindo de Braga – Seguir pela N103 em direção a Gualtar/

Hotel de S. Bento da Porta Aberta

Serzedelo (Gerês); Continuar sempre na N103, até ao cruzamento 
(rotunda) de Vieira do Minho. Manter-se na N103 (direção 
Barragem da Caniçada). Na próxima rotunda, virar à esquerda, 
para a N304, em direção a Terras de Bouro. Ao chegar a Rio 
Caldo, o Hotel fi ca mesmo em frente ao Santuário de S. Bento.

 Contactos:
 Hotel de São Bento da Porta Aberta
Rua 1, nº 99, 4845-026 Rio Caldo, Terras de Bouro.

 Telef: 253 141 580 // Telem.: 96 554 44 82 // Fax: 253 141 581,
Email: hotel@sbento.pt // Website: www.hotel.sbento.pt

Terras de Bouro: Paraíso Minho

O concelho de Terras de Bouro, situado em pleno coração 
do Parque Nacional da Peneda-Gerês e percorrido pelas 
bacias do Cávado e Homem, é riquíssimo em história, 

tradições e paisagens deslumbrantes.
 A fauna e a fl ora variadas, os recursos termais, hidrológicos, 
a oferta de condições naturais e artifi ciais para a prática de 
desportos de montanha e náuticos, fazem de Terras de Bouro 
uma região de procura turística por excelência. 
 Associadas a estas potencialidades encontramos instituições 
e infra-estruturas que tornam este território de montanha bem 
conhecido, com referência no país e no mundo, a saber pelo 
santuário do S. Bento da Porta Aberta com as suas romarias, 
o Museu Etnográfi co de Vilarinho das Furnas, as termas e a 
serra do Gerês como ponto nevrálgico e emblemático do Parque 
Nacional, as albufeiras da Caniçada e de Vilarinho das Furnas, 
a via Romana XVIII (Geira), que ligava Bracara Augusta a 
Astorga com o conjunto de miliários epigrafados e sua história 
multissecular, a fronteira da Portela do Homem e o relacionamento 
ancestral com os povos da Galiza, o Centro de Artesanato de 
Covide e de Brufe, o Centro Náutico de Rio Caldo, a Água do 
Fastio, o turismo no espaço rural, os miradouros e as cascatas 
na serra do Gerês.
 (...) O concelho de Terras de Bouro aparece-nos profundamente 
dividido em dois grandes conjuntos, de base geográfi ca; (...) 
Um primeiro conjunto é integrado pelas freguesias da serra, 
profundamente marcado pelo arcaísmo dos seus modos de vida e 
cultura; o segundo das freguesias de meia encosta, ou Ribeira, mais 
ricas e de agricultura mais variada, com outras disponibilidades 
e aberturas culturais” refere Viriato Capela, sobre o concelho de 
Terras de Bouro.
 No percurso histórico, especificamente no período da 
denominação romana, Terras de Bouro guarda um espólio de 
valor reconhecido, a nível nacional e internacional, incidindo 

SÍNTESE HISTÓRICA

na Via Nova XVIII – Geira Romana – que ligava a capital da 
Província de Bracara Augusta – Braga – a Astorga – Espanha. 
A partir do século V, Norte de Portugal foi tomado por vários 
povos, desde os Suevos, os Visigodos e os Muçulmanos. Um dos 
mais notáveis padrões desse acontecimento, enquadrando-se no 
século V, é Bouro ou Boyro, na linguagem popular, designação 
territorial que fi cou solidamente vinculada a uma vasta região 
que dá pelo nome de Terras de Bouro. O acto heróico dos Búrios 
farão parte integrante da génese desta região, que da sua 
ocupação e permanência, durante épocas, deixaram de herança 
a nomeação toponímica, por serem as terras dos Búrios, com a 
evolução linguística originou Terras de Bouro.
 Na época medieval, as comunidades de Terras de Bouro 
benefi ciaram da Carta de privilégio de D. Dinis, que patenteava 
um contrato oneroso, revelando uma singular importância política 
na administração territorial portuguesa.
 Esta Terra de Boyro que D. Manuel consagrou atribuindo-lhe 
o Foral em 1514, revela ser uma região com um povo determinado 
e de luta na conquista territorial.
 Actualmente, este legado histórico, ainda está presente no 
ordenamento territorial, nas tradições e na identidade cultural 
de Terras de Bouro.
 Visite-nos!
 

(extraído do portal da Autarquia de Terrras de Bouro)
www.cm-terrasdebouro.pt
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 Após a receção, a comitiva visitou o hotel onde está previsto 
vir a ser realizado o congresso, tendo-se inteirado das excelentes 
condições que aquela unidade hoteleira coloca à disposição, quer 
no que diz respeito ao alojamento quer à sala para as conferências, 
quer ainda no que toca às salas para as refeições.
 Depois decorreu a reunião entre a delegação da AIC e 
a comissão local de acompanhamento com vista à primeira 
elaboração do programa do congresso no que se refere ao tema e 
sub-temas a escolher e ainda dos oradores a convidar para cada 
um deles.
 Nessa reunião participou igualmente a vereadora com o 
pelouro da Cultura na Câmara de Terras de Bouro, dra. Liliana 
Machado, que gentilmente predispôs a sua autarquia a ser um 
dos parceiros institucionais do congresso, designadamente no 
que toca à oferta de uma das refeições, dum programa cultural 
e de transporte.
 Ainda nesse campo, refi ra-se de igual modo a disponibilidade 
de oferta da Irmandade de São Bento e também a empresa do 
jornal Diário do Minho.

 São Bento da Porta Aberta, 11 de Abril de 2014

Fernando Miguel

Reunião de trabalho em São Bento 
da Porta Aberta
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INFORMAÇÃO

Em tempo de Aniversário
 Mês de Maio: O Alvaranense, 59 anos; Badaladas, 66 
anos; Presente Leiria-Fátima, 82 anos; A Ordem, 101 anos; 
Reconquista, 69 anos; Planalto, 51 anos; Construir Aldoar, 
29 anos; A Guarda, 110 anos; Altitude, 59 anos; Correio 
da Junqueira, 32 anos; Pneuma, 38 anos; Ecos do Sameiro, 
86 anos; O Concelho de Proença-a-Nova, 41 anos; Gestos 
Solidários, 8 anos; Mãos Unidas, 9 anos.
 Mês de Junho: O Reino do Coração de Jesus, 57 anos; 
Ao Serviço da Mensagem, 39 anos; Seara dos Pobres, 18 
anos; O Amigo dos Leprosos, 23 anos; Boletim-Fundação 
Ajuda à Igreja que Sofre, 19 anos; A Voz de Melgaço, 68 
anos; Renovar, 17 anos.

*  *  *
 Saudamos a todos, particularmente “A Guarda” e “A 
Ordem” já centenários.

INFORMAÇÕES

Renovação do Acordo com os CTT 
Cláusula 5.ª

 Conforme foi enviado por e-mail, já se encontra disponível 
o formulário para a renovação do Acordo de Correio Editorial 
com os CTT (cláusula 5.ª), que vai vigorar por mais um ano, 
(01Jun2014 a 31Mai2015). Caso ainda não tenham recebido os 
formulários para preencher, contactem a AIC.

Cursos de Formação no CENJOR
 Estão programados, alguns cursos de formação, na área da 
imprensa, rádio, televisão, fotografi a e multimédia, bem como 
alguns seminários, no CENJOR – Centro Protocolar de Formação 
Profi ssional para Jornalistas, dos quais destacamos as acções de 
Formação para o Portal da Imprensa Regional (PIR), a realizar 
em Leiria e Porto, a título gratuito. Caso estejam interessados, 
consultem o site: www.cenjor.pt, ou obtenham mais informações, 
pelo email:cenjor@cenjor.pt, ou pelo telef: 218 855 000/12.

Pagamento de quotas
 Apelamos a todos os associados que têm as suas quotas em 
atraso, que as regularizem, para podermos fazer face às despesas 
extraordinárias que teremos com a realização do Congresso.

Última Hora
 Segundo a Associação Portuguesa de Imprensa(API), faleceu 
o Dr. Francisco Themudo de Castro, que no passado dia 13 de 
Junho, após missa na Igreja de St.º António do Estoril, teve 
lugar o funeral.
 Condolências à família.

Igreja procura mais
espaço nos Media

 A propósito do 48.º Dia Mundial da Comunicação Social, que 
se assinalou no dia 1 de Junho, o Arcebispo de Braga gostava 
que a Comunicação Social criasse «mais espaço para a vida da 
Igreja e para vida religiosa». Aos jornalistas, citado pelo Diário do 
Minho, o prelado referiu que a Comunicação Social tem a missão 
de informar, mas também de formar, e por vezes apresenta muito 
a realidade pintada de negro.
 D. Jorge Ortiga espera ainda que a Comunicação Social  promova 
a «proximidade» de que falou o Papa Francisco na sua mensagem 
para aquele dia. A mensagem do Papa Francisco para o 48.º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, intitulada “Comunicação ao 
serviço de uma autêntica cultura do encontro”, foi apresentada 
pelo padre Miguel Miranda, do arciprestado de Barcelos. 
 A proximidade que os meios de comunicação são capazes de 
proporcionar é um dos aspetos positivos assinalados pelo Papa. A 
velocidade da informação, o excesso de informação, a infl uência dos 
meios de comunicação sobre as escolhas de cada um e o isolamento 
a que os meios de comunicação social podem submeter as pessoas 
são os aspetos problemáticos apontados pelo Papa, recordou o 
padre Miguel Miranda. 
 Em suma, na sua mensagem, o Papa alerta para o perigo que 
corremos com a rapidez das comunicações - velocidade que muitas 
vezes impede a refl exão e o discernimento, e impede uma equilibrada 
comunicação de si mesmo - , e pede uma comunicação que supere 
a imensa distância que, apesar dos meios de comunicação, ainda 
separa ricos e pobres.
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DIA 23 DE OUTUBRO (QUINTA FEIRA):

 21h15 - Apresentação de Boas Vindas
 21h30 - Sessão de Abertura - D. Jorge Ortiga, Arce-

bispo de Braga
 22h00 - Conferência: - S. Bento e a Europa - Carlos

Aguiar Gomes, Irmandade de S. Bento da Porta 
Aberta

DIA 24 DE OUTUBRO (SEXTA FEIRA):

 08h00 - Missa (presidida por D. Jorge Ortiga)
Pequeno almoço

 09h30 - Painel - Meios de Comunicação Social: “me-
diadores da alegria e do encontro”
- Parcerias europeias - Pe. Duarte da Cunha, 
Secretário da CCEE
- Parcerias empresariais - Cónego Fernando 
Monteiro, Admin. Diário do Minho
- Parcerias editoriais - Pe. António Leite, 
Presidente da Missão Press
Debate

 11h30 - Intervalo
 12h00 - Conferência: - Pela cultura do encontro: papel

dos media - Felisbela Lopes, Universidade do 
Minho

 13h30 - Almoço
Tarde Cultural

DIA 25 DE OUTUBRO (SÁBADO):

 09h00 - Painel: - Comunicar a alegria do Evangelho 
– experiências

IX Congresso
S. Bento da Porta Aberta - 23, 24 e 25 de Outubro de 2014

“MEDIAdores da alegria e do encontro”
PROGRAMA:

- Cónego António Rêgo – padre e jornalista há 
50 anos
- Cónego Rui Osório – padre e jornalista há 50 anos
- Pe. Tony Neves – padre e jornalista há 25 anos

 10h30 - Intervalo
 11h00 - Conferência: - Comunicar a alegria do Evan- 

gelho - desafi os aos meios de comunicação 
social de inspiração cristã - Cónego João 
Aguiar Campos, Presidente da Assembleia Geral 
da AIC

 11H45 - Leitura das conclusões
 12h00 - Sessão de encerramento
 13h30 - Almoço

 Local do Congresso:
 Hotel S. Bento da Porta Aberta – Rua 1, nº 99 – 4845-026 RIO CALDO (Gerês) //GPS: N41º 41´23,2´´ W 8º 12´14,2´´
Telef: 253 141 580// Tm: 965 525 386// E-mail: hotel@sbento.pt // http:www.hotel.sbento.pt
 Patrocínios: Câmara Municipal de Terras de Bouro, Diário do Minho e Ir. S. Bento da Porta Aberta.

Inscrição ................................................................................................................................................. 35 euros  

Inscrição e refeições ............................................................................................................................ 75 euros    

Inscrição, refeições e dormidas em quarto duplo .......................................................................... 110 euros  

Inscrição, refeições e dormidas em quarto single ......................................................................... 150 euros  

 OBS: (a) O Jantar do dia 23, não está incluído. Caso pretendam jantar no hotel, podem optar pela sala de refeições 
(c/marcação prévia), ou pelo serviço de self-service, (não precisa marcação).
 (b) Na estadia em quarto duplo, pode indicar a pessoa com quem vai partilhar o quarto.

VALORES DA INSCRIÇÃO E/OU ESTADIA COMPLETA P/PESSOA (2 DIAS):
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