
 

Foi na manhã do dia 18 de janeiro do corrente ano 2023. Faltavam exatamente 160 
dias para completar os 90 anos quando, chegado o fim dos seus dias mortais, o P. 
Benigno nos deixou a caminho da sua e nossa verdadeira pátria. Para aqueles que 
vivem e morrem no Senhor, a morte é o seu verdadeiro “dies natalis”, ou seja, o dia do 
seu verdadeiro nascimento para a verdadeira e eterna vida: o Céu.  

O P. Benigno, de apelido Villa Lores, nasceu a 28 de junho de 1933 em Ventanilla, 
província de Palencia, Espanha. Com 13 anos entrou no Seminário Passionista de 
Zaragoza. Fez o seu noviciado em Corella (Navarra) vindo a professar no dia 7 de 
outubro de 1952. Cursou os estudos superiores em Daimiel, Zaragoza e Barcelona. 
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Assim se preparou para a ordenação sacerdotal, que se realizou em Zaragoza, a 22 de 
fevereiro de 1959. 

Um ano depois de ordenado, foi-lhe pedida a sua vinda para Portugal, a fim de 
colaborar na formação dos seminaristas, na altura, no seminário provisório de Arcos 
de Valdevez. Por cá ficou, acabando por passar à província passionista portuguesa até 
ao fim dos seus dias. 

De 1967 a 1970, foi mestre de noviços na casa de Barroselas. 
Desde então passou pelas comunidades da Feira e de Linda-a-Velha, exercendo em 

ambas as comunidades os serviços de ecónomo, de superior, vice-superior e, várias 
vezes, de formador dos Postulantes.  

Em Linda-a-Velha, onde esteve quase 30 anos, exerceu vários apostolados, 
colaborando na paróquia local e nas capelanias vizinhas, na capelania do Hospital de 
Santa Cruz, no Movimento por um Lar Cristão e orientou muitas reflexões e retiros a 
vários grupos e movimentos. 

Nos últimos anos, desde 2017, estava em Barroselas, em descanso e já retirado do 
apostolado devido a algumas doenças que o 
foram debilitando cada vez mais. 

Distinguiu-se sempre pelo empenho nos 
trabalhos que assumiu e procurou ser um bom 
religioso, contribuindo para a vida de 
comunidade com os seus dons! 

Desde há vários anos que era o decano dos 
Passionistas em Portugal, ou seja o mais idoso. 
Para os mais novos era, por assim dizer, o 
avozinho querido, até porque, como já foi 
dito, desempenhou durante vários anos o 
cargo de Formador, ora no Seminário Menor, 
ora como Mestre de Noviços e diretor de 
Postulantes. Para aqueles um pouco já mais 
avançados na idade, era  o pai protetor ou o 
irmão mais velho a quem se recorria em dias 
mais difíceis ou mais atribulados. Para todos 
tinha uma palavra de conforto e de bondade, 
que nos inspirava confiança e motivava a 
alegria na continuidade. Que o Senhor 
recompense os trabalhos do seu servo fiel e o 
guarde na sua morada santa.  

Com a morte do P. Benigno, bem podemos dizer que os Passionistas perderam um 
pai e um irmão, mas ganhamos um santo. “Bem aventurados aqueles que vivem e 
morram no Senhor”.  
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