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ROMARIA EM HONRA DE S. BENTO DA PORTA ABERTA

A GRANDE ROMARIA DO ANO!
É antiga, muito, esta GRANDE ROMARIA DE
AGOSTO em S. BENTO DA PORTA ABERTA. Antiga.
Famosa. Aqui, e nestes dias, a alma mais pura do
povo português vive o seu melhor e mais genuíno
sentir. Devoção profunda e séria ao Pai e Padroeiro da Europa, tão presente na alma minhota.
S. Bento é neste local, Rio Caldo, Terras de Bouro, devotamente amado e cantado desde há 400
anos! E em Agosto o povo está presente. Muitos
milhares, dia e noite, rezam, cantam e dançam
sem fadiga, mesmo quando percorreram muitos
quilómetros a pé, rezando com todo o corpo.
E o terreiro do santuário, agora Basílica, mostra o
seu melhor, o melhor da identidade minhota: concertinas, muitas; desfile de tradições e memórias
do povo que construiu e constrói a nossa matriz
inconfundível, fogo-de-artifício do melhor que se
fabrica entre nós e em quantidade de pasmar, iluminação dos arruamentos e da fachada do templo, agora mais brilhante e bem tratada; andores
que nos mostram e convidam à devoção de tan-

tos santos da nossa terra, das “Terras de Bouro“ e
figurados de primeira. Esta grande festa é a alma
multissecular do nosso país. É a nossa memória
coletiva. Vem de muito longe e vive como se só
agora tivesse sido criada. A portugalidade, de que
nos orgulhamos, vive-se e perpetua-se aqui e à
roda de S. Bento, do nosso S. Bentinho ou, de forma mais cerimoniosa, o Senhor S. Bento.
As famílias juntam-se na alegria e na partilha tão
portuguesa dos farnéis onde a gastronomia própria dos nossos merendeiros é rainha! E o vinho,
além de alegrar os corações, também anima a
festa!
Esta GRANDE ROMARIA de AGOSTO em honra de
S. Bento é, sem dúvida Património Imaterial da
Humanidade. Nós temos orgulho deste bem sem
preço que nos dá alma e nos identifica e distingue.
Carlos Aguiar Gomes
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MONGES NEGROS
Quem são os monges negros?

Na atualidade, os “monges negros” são mais conhecidos por beneditinos (com várias famílias,
por exemplo os Valombrosanos fundados por S.
João Gualberto) enquanto que os “monges brancos” são apelidados de cistercienses ou bernardos (com duas grandes famílias - da “comum observância” e os da “estrita observância).
A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta resolveu integrar a figura de 12 monges, nas procissões, para nos recordar estes homens que ajudaram a fazer a Europa.

S. Bento, aqui venerado com o cognome da Porta Aberta, ao escrever a Regra para os seus filhos
espirituais, no início do século V, é o Pai de várias
famílias religiosas que seguem aquela Regra. Genericamente são os beneditinos.
No início o seu hábito era escuro, talvez negro. Algumas famílias beneditinas mantiveram o mesmo
hábito (uma túnica de tecido preto, com um cinto
de couro, um escapulário com capuz, igualmente de cor preta e em algumas cerimónias usavam
e usam um amplo manto com mangas bastante
largas, é a cogula). No século XI, com a grande
reforma do estilo e forma de viver a Regra de S.
Bento, nascem os cistercienses que, em sinal de
pobreza, passaram a usar o mesmo hábito, mas
de cor branca, da cor da lã sem tintura, com um
escapulário preto (há exceções). Os primeiros começaram a ser chamados de “monges negros “,
como está representado S. Bento da Porta Aberta
e como usam, entre outros, os nossos monges do
Mosteiro de Singeverga. Os segundos começaram
a ser designados por “monges brancos “, como
S. Bernardo de Claraval e como podemos ver as
monjas de Cister que habitam junto à nossa Basílica.
Todos, porém, são “filhos espirituais “de S. Bento
e seguem a mesma Regra, apesar de terem modos diferentes de a viver.

Voluntários para
monges negros
Nas procissões do dia 11 de Julho e 13 de
Agosto figuram os monges negros, como
elemento de referência aos Beneditinos.
A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta
convida-o a juntar-se ao corpo de figurados
para contribuir para a concretização desta
figuração. Caso pretenda integrar a procissão como Monge Negro, contate-nos:
geral@sbento.pt ou pelo 253390180.
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RELÍQUIA S. BENTO
Relíquia dos ossos de São Bento:
"Que o amado de Deus e dos homens, Bento, abençoe a Igreja militante, da qual foi defensor, abençoe
a humanidade, da qual é honra imortal; a Europa, de quem é patrono e pai." (Pio XII e Paulo VI)
A relíquia encontra-se em exposição, na Basílica de S. Bento da Porta Aberta do dia 1 de Julho a 8 de
Outubro.
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S. BENTO PAI E PADROEIRO DA EUROPA
11 de Julho – terça-feira
11H30 | Solene Eucaristia presidida por Sua Exa.
Rev. mª Senhor Arcebispo Dom Jorge Ortiga, solenizada pelo Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, seguida de procissão.
10h-18h | Atuação da Banda Musical de Carvalheira, em vários espaços do Santuário.

Foram muitos os Papas que escreveram, elogiando
a Vida, Regra e herança espiritual de S. Bento. Recorde-se Pio XII, Paulo VI ou S. João Paulo II.
Dia 11 de Julho, é dia de S. Bento aquele quem
Paulo VI chamou "de missionário da Paz, formador
da unidade, mestre da cultura e, principalmente,
grande promotor da vida cristã e organizador da
vida monástica ocidental. Não foi sem razão que
Pio XII lhe chamou Pai da Europa. Portanto, consultada a Sagrada Congregação dos Ritos declaramos e constituímos in perpetuum, perante o
Deus do Céu, S. Bento como Padroeiro Principal
da Europa, com todas as honras e privilégios litúrgicos que pelo Direito competem aos padroeiros
principais dos lugares".

12 de Julho – quarta-feira
10h30 | Dia de S. João Gualberto, proclamado
por Papa Pio XII, em 1951 Padroeiro dos agentes
florestais.
Considerando que a Basílica de S. Bento da Porta
Aberta se situa numa das mais importantes manchas florestais de Portugal, como uma riqueza
faunística e florística únicas, o Parque Nacional da
Peneda-Gerês, e que há necessidade de valorizar
espiritualmente este espaço natural, decorre neste momento a petição para elevar São João Gualberto a Padroeiro do Parque da Peneda Gerês.

5

ROMARIA EM HONRA DE S. BENTO DA PORTA ABERTA

PROGRAMA DA ROMARIA DE S. BENTO
DA PORTA ABERTA
10 de Agosto – quinta-feira

o Senhor, Criador de todas as coisas visíveis, aqui
retratadas de forma notável, convidam-nos a contemplar o Santíssimo Autor. Por isso, podemos e
devemos dizer, “através das coisas visíveis, chegar
às invisíveis “, quando olharmos para estas belíssimas fotografias que Filomena Araújo captou nas
suas caminhadas por estas serras e que Miguel Torga tão bem escreveu e descreveu com a sua alma
de admirador entusiasta desta natureza ímpar.

Primeiro dia da Romaria em Honra de São Bento,
com a receção aos Peregrinos disponibilizando
apoio médico e primeiros socorros, a quem deles
necessite.
7h30 | 9h30 | 11h30 |16h | Eucaristias
11h00 | Inauguração das exposições na Cripta:
Pintura |Pelas crianças, dos ATL’s do Concelho de
Terras de Bouro

15h | Atividade “Operação Peregrino Seguro”,
com a colaboração dos ATL’s do Concelho de Terras de Bouro e GNR da Póvoa de Lanhoso.

Fotografia | Professora Filomena Araújo
CUIDAR DA TERRA, NOSSA CASA COMUM
= A ÁGUA FONTE DE VIDA =
Parque Nacional da Peneda – Gerês

15h30 | Rosário

Esta exposição fotográfica procura sensibilizar
todos os peregrinos e devotos de S. Bento ou os
simples turistas que nos visitam para a importância de TODOS nos envolvermos na defesa da Terra, nossa CASA COMUM e, de um modo especial
para a defesa e cuidado para com esse dom precioso e vital que é a água.
A nossa Basílica de S. Bento da Porta Aberta situa-se já no nosso único Parque Nacional, o da
Peneda Gerês, reserva excecional da biosfera e
onde coexistem plantas, animais e, também rochas, que são únicas. Contemplar estes dons que
6
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11 de Agosto – sexta-feira
Segundo dia da Romaria em Honra de São Bento, com especial atenção na receção e acolhimento dos
peregrinos que se deslocam ao Santuário movidos pela Fé.
7h30 | 9h30 | 11h30 |16h | Eucaristias
15h30 | Rosário
21H30 | Desfile de Moda que decorrerá em frente à Basílica de S. Bento da Porta Aberta, onde serão
mostrados os paramentos litúrgicos do acervo da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, bordados
alusivos a S. Bento da Porta Aberta pelo grupo Artes e Ideias, artigos da Casa das Estampas e contará
também com a promoção do comércio local.
7
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12 de Agosto – sábado

Regional, que conta com a participação das Associações Culturais e Recreativas do Concelho de
Terras de Bouro, incluindo ATL(s) do Concelho,
que vão desfilar no espaço do Santuário mostrando aos Peregrinos e Visitantes, as suas artes e cultura tradicionais da sua Terra.

7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h Eucaristias
15h | Celebração Penitencial com reconciliação
(confissões)
15h30 | Cortejo Etnográfico dedicado à Cultura

18h | Concerto de Concertina, pelos primos Castro.
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22h30 | Encontro de Grupos e Concertinas
que ocuparão o espaço do Santuário com exibições artísticas e cantares ao desafio.

21h | Procissão de velas em união com Fátima.

24h | Encerramento dos eventos culturais
deste dia, com um grandioso espetáculo de
fogo-de-artificio, com surpresas artísticas.
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13 de Agosto – domingo

15h – 18h | Atuação no parque, com duas Bandas convidadas: Banda Musical a Branca e Banda
Filarmónica de Golães - Fafe, que durante 3 horas
vão deliciar todos os amantes de música, com os
seus desafios e atuações.

Principal dia de Romagem em Honra de São Bento da Porta Aberta.
6h | 7h30 | 9h30 | 16h – Eucaristias
11h30 | Solene Eucaristia presidida pelo Senhor
Vigário Geral da Arquidiocese de Braga, Senhor
Cónego José Paulo Abreu, solenizada pelo Orfeão
de Terras de Bouro.

Banda Musical a Branca

Banda Filarmónica de Golães - Fafe
10
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18h | Majestosa procissão em honra de S. Bento,
onde ocorrem numerosos peregrinos e forasteiros movidos pela fé. Este cortejo religioso é composto por vários andores decorados com flores
naturais, das paróquias e comunidade, (estarão
em exposição durante o dia 13 nos Claustros da
Cripta, até à hora da procissão). Haverá também
a representação de vários quadros bíblicos, com
recriados por cerca de cem figurantes, assim
como a figuração de doze monges negros e um
abade, simbologia beneditina, relativa à fundação
dos mosteiros. Participa ainda a Irmandade de S.
Bento, Bombeiros de Terras de Bouro, Escuteiros
de Vilar da Veiga, Estudantes Universitários de Rio
Caldo, Freguesias do Concelho de Terras de Bouro
representadas com a sua bandeira e as bandas de
música. Termina com a bênção do Santo Lenho
em frente ao Santuário.
22h | Eucaristia
24h | Encerramento das festas em honra de São
Bento, com mais uma grandiosa sessão de fogo-de-artificio.
Desde há muitos anos, que na procissão do dia 13
de Agosto era hábito as crianças irem figuradas de
S. Bento. Com o passar dos anos, este hábito foi-se
desvanecendo. A Irmandade de S. Bento da Porta
Aberta gostaria de retomar esta tradição e convida
as crianças a participar nesta procissão figuradas
de S. Bento. Para integrar a procissão contate-nos:
geral@sbento.pt ou pelo 253390180.
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14 de Agosto – segunda-feira
07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias

22H – Espetáculo de concertina de Hélder Baptista, no parque. Além de um
grande devoto de S. Bento da Porta Aberta também lhe dedicou uma música.

15 de Agosto – terça-feira
6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias
15h30 | Rosário
10h – 18h | Atuação da Banda Musical de Carvalheira no coreto junto ao Santuário.
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Notas: Estarão presentes sacerdotes para reconciliação (confissões). O programa pode sofrer alterações se necessário.

15h30 | Rosário
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Como chegar?
De carro

Contatos
www.sbento.pt
geral@sbento.pt
www.facebook.com/saobentodaportaaberta
351 253 390 180
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Onde dormir?
Nas imediações do Santuário de São Bento da Porta Aberta vai encontrar soluções de alojamento disponível para turismo, retiros, seminários, etc.
Casa João Paulo II

as:
Reserv to.pt
e
b
s n
geral@ 3390 180
5
2
+351

Casa Santa Escolástica

Hotel S. Bento
O Hotel S. Bento beneficia de uma localização privilegiada, em plena serra do Gerês,
uma das paisagens mais deslumbrantes de
Portugal. Enquadrado num lugar privilegiado, onde a natureza se combinou de forma
irresistível. Este espaço possui uma arquitetura acolhedora e jardins envolventes que
convidam a momentos de tranquilidade e
conforto. A nossa equipa está disponível 24
horas por dia para que a sua estadia seja um
prazer.
Reservas
:
http://
hotel.sbe
n
+351 253 to.pt
141 580
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Onde comer?
No espaço do Santuário pode encontrar várias soluções para fazer as suas refeições.
O Hotel S. Bento disponibiliza o restaurante self-service, com refeições diárias a preços acessíveis.
Pode ainda usufruir de uma zona de refeições com 97 mesas e 576 lugares sentados ou do parque de
merendas disfrutando da Natureza envolvente.

Bacalhau à S. Bento

Clarinha de S. Bento

Parque de S. Bento
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TRONO S. BENTO DA PORTA ABERTA – ABERTO 24 horas
O trono de São Bento da Porta Aberta estará aberto 24 horas por dia, durante os meses de Julho, Agosto até 15 de Setembro, para todos os peregrinos e visitantes.
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PEREGRINAR EM SEGURANÇA
14 Julho a 14 de Agosto – sexta-feira e sábado – das 24h às 04h
Todos os dias chegam a S. Bento da Porta Aberta peregrinos: a pé, de bicicleta, de carro, de autocarro.
A grande Romaria decorre de 10 a 15 de Agosto. Os peregrinos chegam-nos a pé de toda à parte e as
estradas que percorrem, nem sempre são seguras. A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, em colaboração com a GNR e uma equipa de voluntários irá promover a atividade “Peregrinar em Segurança”,
com o objetivo de assegurar ao peregrino dois postos de atendimento (Cerdeirinhas e Santa Maria de
Bouro), onde contará com primeiros socorros, águas, cafés e coletes refletores.
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Capela da Adoração
A Capela da Adoração está aberta a todos

os fiéis, na primeira quinta-feira de cada
mês das 15h – 17h, com a exposição do
Santíssimo Sacramento.
De 1 de Julho a 15 de Setembro estará
aberta 24 horas por dia, para todos os peregrinos e visitantes.

ssões
Capela das Confi
A Capela das Confissões encontra-se aberta, todos os dias, antes e depois das missas.
Aos fins de semana, das 9h – 12h e das
15h – 16h.

Posto médico

O Posto Médico presta apoio aos peregrinos que chegam ao Santuário e que necessitam de primeiros socorros.
Horário:
Todo o ano | domingos e feriados: 8h30
– 17h00
Junho, Julho a Agosto | sábados e domingos: 8h00 – 17h00
15 Julho a 15 Setembro: 8h – 17h
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Organização:

Irmandade de S. Bento da Porta Aberta

Parceiros:

Núcleo de
Vieira do Minho

Póvoa de Lanhoso

Media Partners:
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Hino de S. Bento

No silêncio do deserto
Todo entregue à oração
Mereceu de Deus, S. Bento
Alcançar a salvação
Ó S. Bento glorioso
Ouvi as preces de amor
As preces de corações
Que vos amam com fervor
Pai dos monges, conduzi-nos
Pela sendas do Senhor.
Dilatai as nossas almas
Pela paz e pelo amor
Bento jovem, deixa o mundo
Procurando a solidão
Troca os livros e os palácios,
Pela santa vocação
Já refulge vossa face
Na celeste eterna luz.
Até vós, Bento guiai-nos
Sob o lábaro da Cruz
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