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Frei Bento Domingues é, hoje, uma figura 
consensual na sociedade portuguesa, entre crentes 
e não crentes. É mesmo uma figura nacional, 
transversal a todos os setores da sociedade. 

Por essa razão, a 25 de abril de 2004, o Presidente 
da República, Dr. Jorge Sampaio, conferiu-lhe o 
grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade.

A 12 de dezembro de 2010, a Assembleia da 
República agraciou-o com o Prémio dos Direitos 
Humanos, dado Bento Domingues ter sido 
membro da Comissão Nacional de Socorro aos 
Presos Políticos, de 1970 a 1974.

A 19 de setembro de 2014, foi homenageado na 
Fundação Calouste Gulbenkian, na presença de 
três antigos Presidentes da República: Ramalho 
Eanes, Mário Soares e Jorge Sampaio.

E outras homenagens foram prestadas a Bento 
Domingues pela Universidade Lusófona e pela 
Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados. 

Como figura nacional e consensual na sociedade 
portuguesa, Bento Domingues foi membro externo 
do Conselho Geral da Universidade do Porto; 
membro externo da Assembleia do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; 
membro do Conselho de Ética do ISPA – Instituto 
Universitário, assim como do seu Conselho Cultural.

Mas não foi sempre assim. Nada teve de 
consensual o espírito de “liberdade livre”, para 
lembrar António Ramos Rosa, que animou desde 
sempre Bento Domingues e o levou, logo na 

juventude, a colocar a esperança no horizonte da 
comunidade humana e a trazer a religião para o 
espaço público, fazendo dela o cerne do debate 
sobre o humano. 

No início dos anos sessenta, Bento Domingues 
animava o Projecto Juventude, da Igreja de Cristo 
Rei, no Porto. Responsável pela exposição, “O 
mundo interroga o Concílio”, viu a PIDE encerrá-la, 
a um de Maio de 1963. E foi, por isso, obrigado a 
abandonar o País. Tinha, então, 29 anos.

De 1965 a 1970, Bento Domingues partilhou com 
os dominicanos, Mateus Peres e Raimundo de 
Oliveira, a responsabilidade doutrinal da edição 
portuguesa da revista Concilium, uma revista 
teológica temática, publicada 10 vezes ao ano em 
sete línguas, lançada pelos teólogos e biblistas, 
que ajudaram a fazer o Concílio Vaticano II: os 
dominicanos Dominique Chenu, Yves Congar, 
Edward Schillebeeckx, Christian Duquoc, Pierre 
Benoit, e também Hans Küng, Johann Baptist 
Metz, e ainda os teólogos jesuítas, Henri de Lubac 
e Karl Rahner.

Mas a doutrina conciliar, de abertura da Igreja ao 
mundo contemporâneo e às Ciências Sociais e 
Humanas, estava muito longe de ser consensual no 
Portugal de Salazar. O país mantinha três frentes 
de guerra, em Angola, Moçambique e Guiné, e 
debatia-se com o flagelo da emigração. Além 
disso, era uma sociedade bloqueada internamente 
por um regime autoritário, que interditou o 
pensamento crítico das Ciências Sociais e 
Humanas, violava os direitos humanos, prendendo 
cidadãos por razões políticas, e não respeitava o 
direito à informação.
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Numa Nota Pastoral, difundida a 20 de janeiro de 
1962, o episcopado confessava as suas efetivas 
preocupações:
“As dores da Pátria – e a perda de Goa foi 
como se roubassem do seu tesouro a jóia mais 
preciosa”. “Nesta hora grave e dolorosa da 
história de Portugal” (…), “o comunismo, com o 
qual nenhum católico pode colaborar, assesta 
contra a nossa Pátria todas as suas peças de 
assalto. O seu triunfo seria a negação total de 
Deus, a destruição da Igreja, a escravidão do 
homem”. E “Aflige-nos ver grande parte da nossa 
juventude tão vazia de ambição heróica. (…) 
Alguma anda perdida – juventude sem flor – por 
doutrinas homicidas, que pretendem destruir 
o bem que se possui por um quimérico ideal 
futuro. Desenraizada de Deus, da família, da 
Pátria, ignora o dever imediato e concreto, (…). 
E grande número se deixa contagiar das ideias, 
tendências e atitudes, cuja inspiração é anti-
cristã”. E a finalizar: “Aí andam o laicismo e todas 
as modernas formas do ateísmo a descristianizar 
a vida individual, familiar, política e social”.

Aquilo que o episcopado português julgava então 
necessário não era nenhum aggiornamento da 
Igreja, para o qual o Papa João XXIII a convocara, 
nem nenhuma abertura ao mundo contemporâneo. 
Nas vésperas do Concílio, esta Nota Pastoral, de 20 
de janeiro de 1962, exprimia o entendimento que 
o episcopado português tinha sobre o Concílio: “a 
doutrina católica (…) É doutrina universal (…) Vale 
em todos os tempos e para todos os povos”.

Foi, aliás, a segurança nesta “doutrina universal”, 
que “vale para todos os tempos e para todos os 
povos”, que convenceu o episcopado português a 

partir para Roma, sem peritos que os ajudassem 
nos trabalhos conciliares. Em Memórias de um 
Bispo, D. Manuel Trindade, bispo de Aveiro, 
participante no Concílio, reconhece que, por 
essa razão, os bispos portugueses não puderam 
“fazer um trabalho de divulgação e explicação da 
doutrina conciliar”.

Mas foram precisamente esses teólogos e biblistas, 
os peritos que acompanharam no Concílio os 
episcopados do centro da Europa, sobretudo 
da Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Suíça, 
que lançaram a revista Concilium, em janeiro 
de 1965, para divulgar a doutrina conciliar, de 
aggiornamento da própria Igreja, e de abertura 
ao mundo contemporâneo e às Ciências 
Sociais e Humanas. Bento Domingues, Mateus 
Peres e Raimundo de Oliveira assumiram a 
responsabilidade teológica pela edição portuguesa 
desta revista. 

A Concilium introduziu, assim, na reflexão 
teológica o debate sobre as guerras legítimas 
– as guerras coloniais. E nada podia ter maior 
atualidade em Portugal, que mantinha naquela 
altura três frentes de guerra colonial.

A abertura da Igreja ao mundo contemporâneo 
compreendia, no entanto, muitos outros 
desafios: o diálogo entre as Igrejas e as culturas 
contemporâneas; o diálogo ecuménico entre 
as várias Igrejas cristãs, e também entre o 
cristianismo e as religiões não cristãs; os 
problemas do desenvolvimento; a sexualidade 
e o planeamento familiar; a emancipação das 
mulheres; a questão da ideologia, do marxismo, da 
revolução, do ateísmo; a informação livre; enfim, a 
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importância crescente da tecnologia. Nesse debate 
participavam ativamente as Ciências Sociais e 
Humanas. E dele deram conta, nas páginas da 
Concilium, entre outros, Michel de Certeau, Paul 
Ricoeur, François Houtart, Jean Rémy, René Coste, 
Jürgen Moltmann, Roger Garaudy e Jaques Ellul.  

Arauto da doutrina conciliar, Bento Domingues 
constituiu-se, então, na expressão maior em 
Portugal de uma Igreja que intervém no espaço 
público e se compromete com o destino da 
comunidade e dos indivíduos, sobretudo com o 
destino dos mais humildes, dos mais frágeis e dos 
mais desamparados. 

Mas também nada teve de consensual a criação 
do Instituto Superior de Estudos Teológicos, em 
1967, em Lisboa, contra a vontade da Conferência 
Episcopal Portuguesa, que viria a criar no ano 
seguinte, em 1968, a Faculdade de Teologia na 
Universidade Católica. Bento Domingues partilhou 
a direção deste Instituto com o seu confrade, 
Raimundo de Oliveira. 

O ISET, como era comummente conhecido o 
Instituto Superior de Estudos Teológicos, reuniu 
num projeto comum de formação superior em 
Teologia a generalidade das ordens religiosas. E 
lá estava toda a doutrina conciliar, de abertura 
da Igreja ao mundo contemporâneo e às Ciências 
Sociais e Humanas.   

Além dos dominicanos que ensinaram no 
ISET, Mateus Peres, Luís de França, Francolino 
Gonçalves, Horácio Araújo, e, no pólo do Porto, 
Bernardo Domingues, irmão de Bento Domingues, 
outros eminentes intelectuais e académicos foram 

professores deste Instituto. Destaco os seguintes: 
o padre jesuíta José de Sousa Monteiro, biblista, 
formado na Alemanha, que veio a ser deputado na 
Assembleia da República, pelo Partido Socialista, 
depois da Revolução de Abril; o padre João Resina, 
regente no ISET de disciplinas técnicas, professor 
no Departamento de Física no Instituto Superior 
Técnico, e que sucedeu ao padre Alberto Neto 
na Capela do Rato; também o padre diocesano 
Isidro Alves, biblista, que foi Reitor da Universidade 
Católica, de 1996 a 2000; e ainda, José Augusto 
Ramos, biblista, mais tarde, professor de História 
Antiga, na Faculdade de Letras na Universidade 
de Lisboa; António Reis, filósofo, professor da 
disciplina de Filosofia Moderna e Contemporânea, 
mais tarde dirigente e deputado pelo Partido 
Socialista e Secretário de Estado da Cultura, 
em 1978; e José Vieira Marques, que ensinou no 
ISET “O controle dos meios de informação: rádio, 
televisão, jornais e revistas”, e veio a ser docente 
do Instituto Politécnico do Porto, onde lecionou 
História Crítica do Cinema e do Vídeo, assim como 
Análise de Filmes, além de ter dirigido, durante 
cerca de três décadas, o Festival Internacional de 
Cinema da Figueira da Foz.

Para o dia 25 de abril de 1974 estava marcada 
no ISET a conferência de um advogado, então 
desconhecido, não apenas da generalidade dos 
estudantes, mas também da generalidade dos 
portugueses. O advogado chamava-se Francisco 
Salgado Zenha. E a conferência era sobre os 
Direitos Humanos. Por razões que fizeram nesse 
dia a alegria de um país inteiro, a conferência não 
pôde realizar-se. E meia dúzia de meses depois, 
num país que saía da noite para o dia, já Francisco 
Salgado Zenha era uma figura nacional.
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O ISET existiu durante oito anos, de 1967 a 1975, 
tendo sido fechado por Roma, a pedido do 
episcopado português. Mas porque não podia 
ser consensual, Bento Domingues nunca ensinou 
Teologia na Universidade Católica. Primeiro, 
barraram-lhe o caminho. E bem mais tarde, quando 
o padre Isidro Alves, Reitor da Universidade 
Católica, o convidou para Professor, recusou, 
porque não podia ser um teólogo ao serviço de 
uma instituição, mas apenas um teólogo ao serviço 
da liberdade.

Não ensinando na Universidade Católica, Bento 
Domingues confessa que se tornou um “teólogo 
da periferia”, ou então, das periferias. Penso, 
no entanto, que é igualmente adequado dizer 
que Bento Domingues se tornou um teólogo 
do espaço público, aliás, o maior dos teólogos 
portugueses. O seu combate foi sempre 
eminentemente cultural e de cidadania, pelo 
desenvolvimento integral do indivíduo e pelo 
aprofundamento democrático da sociedade. 

Desde sempre Bento Domingues estabeleceu o 
confronto do país com a sua tradição cristã. Fê-lo 
através do ensino das Ciências da Religião, em 
cursos que promoveu e lecionou, antes e depois 
do 25 de abril: no Instituto Superior de Estudos 
Teológicos, no Centro de Reflexão Cristã, no 
Instituto de São Tomás de Aquino e na Universidade 
Lusófona. Mas fê-lo, igualmente, através da sua 
notável coluna no jornal Público, que assegura 
desde 1992, portanto há mais de vinte e cinco anos. 
Aí tem interrogado o papel da religião no mundo 
contemporâneo, estabelecendo, numa perspetiva 
cristã, uma alargada plataforma de debate, sobre a 
atualidade, social, política, económica e cultural.

Fui aluno do frei Bento, no começo dos anos 
setenta. Era um professor assombroso, mas 
completamente imprevisível. De um modo 
geral, as aulas que dava num dia não tinham as 
pontas ligadas às aulas do dia seguinte. Algum 
acontecimento, a leitura de um livro, uma conversa, 
ou talvez um sonho, levavam-no, invariavelmente, 
a dar início às aulas com a mesma frescura e 
naturalidade do primeiro dia da criação, como se 
não tivesse havido o dia de ontem.

Com frei Bento aprendi a saber quem eram Tomás 
d’Aquino, Mestre Eckhart, Karl Barth, Ernst Bloch, 
Jürgen Moltmann, Dominique Chenu, Yves Congar, 
Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff. 

Foi o frei Bento quem me deu a conhecer obras 
luminosas como A Pedagogia do Oprimido, de 
Paulo Freire (1968); Dieu est mort en Jésus Christ, 
de Jean Cardonnel (1967); Teologia da Libertação, 
de Gustavo Gutierrez (1971); Théologie de la 
Révolution, de Joseph Comblin (1970); Jesus Cristo 
Libertador, de Leonardo Boff (1972).

Sem dúvida, pode dizer-se que Bento Domingues 
é uma das personalidades mais fascinantes 
da cultura portuguesa, dos anos sessenta do 
século XX até aos nossos dias. A sua obra e a 
sua intervenção pública têm uma irradiação 
absolutamente extraordinária, que vai muito 
para lá das fronteiras nacionais, estendendo-se 
a Angola e a Moçambique, e também à América 
Latina, do Peru, à Colômbia, ao Chile e à Argentina, 
países onde chegou a residir e onde aprofundou 
o debate, teológico e sócio-antropológico, entre a 
Religião Católica e a diversidade das culturas. 
E embora possamos dizer que o pensamento de 
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Bento Domingues toma assento nas Ciências da 
Religião, e especificamente na Teologia Católica, 
o território epistemológico em que se move, pelas 
preocupações historiográficas, antropológicas 
e sociológicas que manifesta, é próprio das 
Ciências Sociais e Humanas, e especificamente 
dos Estudos Culturais.

A religião tem uma função social e as sociedades 
religiosas têm uma função na vida pública. Na 
segunda metade do século XX, até aos nossos 
dias, tem sido Bento Domingues quem, em 
Portugal, melhor tem sabido interpretar e dado 
público testemunho da condição antropológica 
da religião, ela que é índice de cultura e fautora 
de civilização.

Há um ano, Bento Domingues reeditou a sua 
extraordinária obra A Religião dos Portugueses, 
publicada originariamente trinta anos antes, 
em 1988. Porque se trata de um estudo sobre o 
imaginário cultural português, um estudo sobre 
nós próprios na contemporaneidade, gostaria 
de assinalar a principal interrogação desta 
obra. Trata-se de um questionamento sobre o 
significado que tiveram e têm para Portugal e 
para a cristandade as “aparições de Fátima”, 
de 1917.

A identidade cultural é o produto de dinâmicas 
que tendem a circunscrever grupos, isto é, são 
atos de totalização da existência, clausuras, 
efetuadas, tanto por instituições como por 
sujeitos individuais, que constituem a identidade 
como um conjunto de coisas reais, portanto 
como coisas naturalmente evidentes e objeto de 
crença social.

Bento Domingues fala da nossa identidade cultural 
como de uma “arte de ser português”, retomando 
uma bela expressão de Teixeira de Pascoais. A 
religião, ou seja, o catolicismo, na visão oficial que 
dele apresenta a Igreja Católica, é uma dimensão 
objetiva da nossa identidade. E a religiosidade 
popular, expressa nas perceções e nas práticas dos 
indivíduos, nomeadamente a religiosidade vivida 
em Fátima, constitui a expressão existencial da 
nossa identidade.

Mas é, sobretudo, quando Bento Domingues 
interroga o significado que as “aparições de 
Fátima” tiveram e têm para a nação portuguesa 
e para a cristandade, que o seu ensaio sobre 
a nossa identidade cultural é uma aventura 
fulgurante e audaciosa. Bento Domingues 
percorre, então, o imaginário cultural português, 
procurando nas suas referências messiânicas e 
sebastianistas, elementos que permitam explicar, 
ou melhor, compreender, “a última das grandes 
peregrinações da cristandade, ainda bem viva”, 
na expressão de António José Saraiva. 

Conjunto simbólico que exprime alguma coisa 
da identidade humana, além daquilo que possa 
manifestar de especificamente português, Fátima 
é encarada por Bento Domingues, não como um 
conjunto de crenças verdadeiras, mas como um 
conjunto de coisas reais, cuja existência se prova 
menos pelo exercício individual do juízo do que 
pela convergência das ações.

De acordo com Bento Domingues, o que há de 
novo em Fátima é que não se trata apenas de 
coisas da Igreja, dos padres e das freiras, da 
doutrina, da verdade. A sua leitura de Fátima é 
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animada por um duplo movimento hermenêutico. 
Por um lado, interroga a convocação que as 
práticas humanas, individuais e coletivas, fazem 
do significado de Fátima. Por outro, articula essas 
práticas com símbolos historicamente constituídos 
na nossa cultura. 

Em termos estritamente nacionais, Fátima é, então, 
uma fala ao coração, um estremecimento da alma, 
um imenso cais, o cais de todas as lágrimas, que 
os portugueses verteram nos quatro cantos do 
mundo, onde andaram sempre a despedir-se, sem 
nunca saberem bem onde era a sua terra - vasto 
mundo, mundo nunca nosso, mas do qual sempre 
fomos. Fátima convoca o mundo consagrado à 
guerra, ao medo, à fome, à insegurança, à violência 
e à morte, à conversão do coração e ao amor dos 
caminhos para a Paz.

Dá-me uma alegria imensa fazer a Laudatio de frei 
Bento Domingues, quando a minha Universidade, 
a Universidade do Minho, faz valer a grandeza do 
espírito que a habita, atribuindo-lhe o doutoramento 
Honoris Causa. Ao prestar tributo desta forma a 
frei Bento Domingues, um filho desta região, a 
Universidade do Minho enaltece no homenageado 
a sua extraordinária dimensão humana, assim como 
a grandeza da sua atividade científica, pedagógica 
e cívica, que constituem um exemplo inspirador 
de sabedoria, tanto para a Universidade e para a 
sociedade em geral, como, sobretudo, para as novas 
gerações de estudantes. Por ter ideais e fazer deles o 
combate de uma vida. Por ter sempre no horizonte 
um sentido de comunidade. Por não recear ser 
inconveniente, quando é a necessidade do Outro 
que o exige. E pelo facto de não ter outra medida 
que não seja o coração.  

Em frei Bento Domingues é homenageado um 
pensamento social humanista singular, que 
sobressai de modo excecional no contexto 
cultural português. Frei Bento Domingues trouxe 
o catolicismo para o espaço público, interrogando
as vertigens do humano e apontando-lhe um
horizonte de esperança. E a sua palavra, no
meio da Cidade, ilumina a comunidade, qual
fulgor frágil, por dentro da nossa precariedade,
desesperança e dúvida.
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