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..:: Sessão VII  (21 de outubro)  

 «A restauração da vida beneditina em Portugal  

e o Movimento Litúrgico (1926-1959)» 

| Bernardino Costa, osb _ Fac. Teologia - UCP 

..:: Resumo 

 A Congregação de S. Bento de Portugal prosperou “até à machadada impiedosa do liberalismo 

maçónico que oficialmente a extinguiu”, em 1834. O ideal restaurador, surgido no seio da Congregação 

beneditina brasileira e trazido para Portugal, teve excelente acolhimento na família Gouveia Azevedo, 

residente em Roriz, Santo Tirso, que decidiu doar a sua propriedade aos “monges negros de S. Bento”. 

Graças a ela, surgiu, em 25 de janeiro de 1892,  a comunidade beneditina de Singeverga na história recente 

da Ordem de S. Bento em Portugal. Depois dos primeiros anos de reestruturação, a comunidade beneditina 

será, em Portugal, a principal propagadora do Movimento litúrgico que, desde o início do século XX, se 

difundia na Europa. Dom António Coelho, beneditino de Singeverga, foi, indubitavelmente, o protagonista 

deste Movimento litúrgico, a quem se deve também a restauração da vida beneditina em Portugal.  

 

..:: Esquema da apresentação 

 - A restauração da vida beneditina em Portugal 

 - Início do Movimento litúrgico português 

 - O Congresso de Vila Real (1926) e Braga (1928) 

 - As Semanas litúrgicas de Lisboa e Porto (1932) 

 - A “Liga de Ação litúrgica e paroquial” 

 - Os protagonistas do Movimento litúrgico português 

 - D. António Coelho e o “Curso de liturgia romana” 
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Bernardino Ferreira da Costa nasceu na freguesia de Santo Adrião de Vizela, concelho de Felgueiras, no dia 21 de 

Novembro de 1974. Terminado o 9º ano de escolaridade entrou no Seminário diocesano e frequentou a faculdade de 

Teologia, na Universidade Católica Portuguesa, na qual defendeu a sua tese de Licenciatura com o tema: “A passagem 

do antigo ao novo culto, em Heb. 9, 11-14”. 

Em 1996, ingressou na Ordem beneditina, no Mosteiro de S. Bento de Singeverga, Santo Tirso, na qual, depois de cinco 

anos de formação, professou solenemente os votos monásticos, em 18 de novembro de 2001, e foi ordenado 

sacerdote, em 11 de maio de 2003. 

Frequentou o Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, Roma, entre 2004 e 2008, no qual obteve a licenciatura 

canónica e o doutoramento em “Sagrada Liturgia” com o tema: “O Movimento Litúrgico em Portugal. Dom António 

Coelho, o protagonista”. 

No dia 10 de julho de 2013 foi eleito Dom Abade do Mosteiro de Singeverga e é professor da Faculdade de Teologia 

(Porto), na qual leciona, entre outras, as cadeiras de “Fundamentos da Liturgia Cristã”, “Comunidade e celebração”, a e 

“Sacramentalidade do Ano Litúrgico”.  
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