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Trono de 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 que chegam 
à nossa Basílica a 
qualquer hora do dia.

A Romaria de  
S. Bento da Porta 
Aberta



A romaria de S. Bento da Porta 
Aberta é dedicada à figura de S. 
Bento que é o mesmo santo que 
nasceu em Núrsia, Úmbria, no 
ano de 480. A história da sua vida 
chega-nos através dos Diálogos 
de São Gregório Magno. Educado 
em Roma, abandonou as “coisas 
do mundo” e fez a primeira expe-
riência de vida como eremita. Pos-
teriormente foi para a Subiaco e de 
seguida dirigiu-se para Montecas-
sino, onde construiu o célebre mos-
teiro, iniciando a vida comunitária. 
Escreveu a regra monástica mais 
conhecida e antiga do ocidente 
que mais tarde foi sintetizada pela 
expressão “Ora et Labora” que pro-
pagada rapidamente por todos os 
países fez com que São Bento fosse 
denominado Patriarca do mona-
quismo no Ocidente. A Regra une 
oração e trabalho, quer manual, 
quer intelectual, sob a orientação 
do abade. Os Beneditinos espa-
lharam-se pela Europa e foram 
seus grandes evangelizadores. Por 
isso S. Bento foi proclamado pelo 
Papa Pio XII em 1947, Pai da Europa 
e posteriormente por Paulo VI, em 
1964, como o principal padroeiro da 
Europa. Morreu a 21 de Março de 
547; contudo desde fins do século 
VIII, em várias regiões, celebrava-se 
a sua memória a 11 de Julho, a festa 
de “depositio”. 
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 per-
correram 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-ar-
tifício do melhor que se fabrica 
entre nós e em quantidade de 
pasmar, iluminação dos arrua-
mentos e da fachada do templo, 
agora mais brilhante e bem tra-
tada; andores que nos mostram 
e convidam à devoção de tantos 
santos da nossa terra, das “Terras 
de Bouro“ e figurados de primeira. 
Esta grande festa é a alma mul-
tissecular do nosso país. É a nossa 
memória coletiva. Vem de muito 
longe e vive como se só agora 
tivesse sido criada. A portugalida-
de, 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!

Carlos Aguiar Gomes
(Mesário da Irmandade 
de S. Bento da Porta Aberta)



Pedido de Inventário 
da Romaria de  
S. Bento da Porta 
Aberta a Patromónio 
Cultural Imaterial
 

A Irmandade de S. Bento da Porta 

Aberta efectivou o Pedido de Inven-

tário da Romaria de S. Bento da Porta 

Aberta a Património Cultural Imaterial. 

O pedido de inscrição na Lista Nacio-

nal do Património Cultural Imaterial 

será ainda alvo de apreciação de 

várias entidades prevendo-se que o 

processo de avaliação possa demorar 

alguns meses. 

Apesar das suas três Romarias anuais: 

21 de Março, 11 de Julho e de 10 a 15 de 

Agosto; podemos afirmar que S. Bento 

da Porta Aberta é Romaria todos os 

dias do ano. 

O melhor sinal que esta romaria é feita 

todos os dias pode ser percebido nas 

palavras da maioria dos romeiros “Eu 

venho fazer a minha romaria”. Nós te-

mos orgulho deste bem sem preço que 

nos dá alma, nos identifica e distingue.



Relíquia S. Bento

Relíquia dos ossos de São Bento: 

A relíquia de S. Bento encontra-se em 

S. Bento da Porta Aberta desde 1949, 

a pedido da Mesa Administrativa da 

altura. Trata-se de um fragmento de 

osso de S. Bento, enviado pela Santa 

Sé Apostólica, que foi encastrado num 

relicário e colocada à veneração dos 

fiéis em dias de festa.

Desde 2017 que a relíquia se encontra 

em exposição permanente no altar 

mor da Basílica de S. Bento da Porta 

Aberta permitindo que diariamente, os 

fieis a possam venerar.



06 de Julho | sexta-feira 
21H30 | Inauguração da exposição:  
“S. Bento em S. Bento da Porta Aberta 
e Nós”, que decorrerá no Museu Pio XII 
até 28 de Julho. A sessão de abertura 
contará com uma apresentação dos 
Sinos da Sé com cânticos alusivos ao 
S. Bento.

S. Bento, 
Pai e Padroeiro 
da Europa
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 uni-
dade, mestre da cultura e, principal-
mente, grande promotor da vida cris-
tã e organizador da vida monástica 
ocidental. Não foi sem razão que Pio 
XII lhe chamou Pai da Europa.

11 de Julho | quarta-feira
11H00 | Solene Eucaristia presidida por 
Sua Exa. Rev. mo Senhor Arcebispo 
Dom Jorge Ortiga, solenizada pelo 
Grupo Coral do Sameiro e Banda da 
Branca, seguida de procissão.
10h-18h | Atuação da Banda da Car-
valheira, em vários espaços do San-
tuário.

12 de Julho | quinta-feira
10h30 | Dia de S. João Gualberto, 
proclamado por Papa Pio XII, em 1951 
Padroeiro dos agentes florestais. So-
lene eucaristia celebrada pelo Senhor 
Padre Albino Carneiro.
Considerando que a Basílica de S. 
Bento da Porta Aberta se situa numa 
das mais importantes manchas flo-
restais de Portugal, como uma riqueza 
faunística e florística únicas, o Parque 
Nacional da Peneda-Gerês, e que há 
necessidade de valorizar espiritual-
mente este espaço natural, decorre 
neste momento a petição para elevar 
São João Gualberto a Padroeiro do 
Parque da Peneda Gerês.

25 de Julho | quarta-feira  | Conferên-
cia Turista Peregrino

21h | Conferência “Turista Peregrino” 
pelo Professor José Carlos Miranda, no 
Museu Pio XII.

Programa



Grande Romaria  
de S. Bento da Porta 
Aberta

10 de Agosto | sexta-feira

Primeiro dia da Romaria em Honra de 

São Bento, com a recepção aos Pere-

grinos disponibilizando apoio médico 

e primeiros socorros, a quem deles 

necessite. 

7h30 | 9h30 | 11h30 |16h | Eucaristias

10h | Exposição de quadras a S. Bento 

escritas pelas crianças, dos ATL do Con-

celho de Terras de Bouro, na Cripta.

15h | Posto de atendimento ao pere-

grino, pelas crianças dos ATL do Con-

celho de Terras de Bouro e o Destaca-

mento da GNR da Póvoa de Lanhoso. 

15h30 | Rosário

21H30 | Desfile. Trata-se de uma mostra 

do acervo do Santuário e da sua histó-

ria, assim como uma representação da 

arte do tecido de várias associações 

e entidades do Concelho de Terras de 

Bouro. 



11 de Agosto | sábado

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

10h | Exposição S. Bento: o Homem e o 

Santo – 400 anos de fé que a natureza 

abraça

Esta mostra insere-se na necessidade 

de se dar a conhecer a vida, obra e a 

presença, há 400 anos de devoção a 

S: BENTO aqui invocado como da POR-

TA ABERTA, Pai e Padroeiro da Europa. 

A Mesa Administrativa, atenta, ao “fe-

nómeno” extraordinário e único desta 

devoção de feição popular pretende, 

não só, ajudar os peregrinos ou simples 

turistas, a conhecerem e entenderem 

melhor esta relação afectiva do povo 

com S. Bento como contribuir para um 

aprofundamento da Fé.



12 de Agosto | domingo

6h00 | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h Eucaristias

15h | Celebração Penitencial com re-

conciliação (confissões)

15h | Tarde Cultural, com animação de 

grupos que vão atuar em diferentes 

espaços do Santuário.

15h30 | Atuação do Rancho Folclórico 

de Valdozende

16h30 | Atuação do Grupo de Cavaqui-

nhos da Universidade Sénior de Vieira 

do Minho.

17h30 | Atuação de Concertinas pelos 

Primos Castro.

21h | Procissão de velas em união com 

Fátima.

22h30 | Encontro de Grupos e Con-

certinas que ocuparão o espaço do 

Santuário com exibições artísticas e 

cantares ao desafio. 

24h | Encerramento dos eventos cul-

turais deste dia, com um grandioso 

espetáculo de fogo-de-artificio, com 

surpresas artísticas.





13 de Agosto | segunda-feira

Principal dia de Romagem em Honra 

de São Bento da Porta Aberta.

7h30 | 9h30 | 16h | Eucaristias

11h00 | Solene Eucaristia presidida 

pelo Senhor Bispo Auxiliar de Braga, 

D. Francisco Senra Coelho e soleniza-

da pelo Coro do Sameiro e Banda da 

Branca.

15h – 18h | Atuação no parque, com 

duas Bandas convidadas: Banda 

Musical a Branca e Banda dos Arcos 

de Valdevez, que durante 3 horas vão 

deliciar todos os amantes de música, 

com os seus desafios e atuações. 

17h | Exposição e Ósculo da Relíquia de 

S. Bento na Basílica.

18h | Majestosa procissão em honra de 

S. Bento, onde ocorrem numerosos pe-

regrinos e forasteiros movidos pela fé. 

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.



Este cortejo religioso é composto por 

vários andores decorados com flores 

naturais, das paróquias e comunidade. 

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 bene-

ditina, relativa à fundação dos mostei-

ros. Participa ainda a Irmandade de S. 

Bento, Bombeiros de Terras de Bouro, 

Escuteiros de Vilar da Veiga, Estudan-

tes Universitários de Rio Caldo, Fregue-

sias 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 hon-

ra de São Bento, com mais uma gran-

diosa sessão de fogo-de-artificio. 



14 de Agosto | terça-feira

07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias 

15h30 | Rosário

15 de Agosto | quarta-feira

6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias 

15h30 | Rosário

10h – 18h | Atuação da Banda Musical da 

Carvalheira no coreto junto ao Santuário.

Notas: Estarão presentes 
sacerdotes para reconciliação 
(confissões). O programa pode 
sofrer alterações se necessário.
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Onde dormir?

Nas imediações do Santuário 

de São Bento da Porta Aber-

ta vai encontrar soluções de 

alojamento disponível para 

turismo, retiros, seminários, etc.

Hotel S. Bento  
O Hotel S. Bento beneficia de 

uma localização privilegiada, 

em plena serra do Gerês, uma das pai-

sagens mais deslumbrantes de Portugal. 

Enquadrado num lugar privilegiado, 

onde a natureza se combinou de for-

ma irresistível. Este espaço possui uma 

arquitetura acolhedora e jardins envol-

ventes 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.

hotel.sbento.pt  | 253 141 580

Casa João Paulo II
Solicite a sua reserva através 

dos contactos:

Email: geral@sbento.pt

Telefone: +351  253 390 180



Onde comer?

No espaço do Santuário pode encon-

trar 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 par-

que de merendas disfrutando da Nature-

za envolvente. 



Marcação dos 
Caminhos de  
S. Bento

A CIM Cávado e os Municípios associa-

dos, em colaboração com a Irmandade 

de São Bento irá iniciar a marcação 

do caminho de São Bento no territó-

rio, tendo sempre como prioridade a 

identificação e sinalização do caminho 

em segurança, para uma peregrinação 

mais segura.

Peregrinar  
em segurança

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 che-

gam-nos a pé de toda à parte e as 

estradas que percorrem, nem sem-

pre são seguras. A Irmandade de 

S. Bento da Porta Aberta, em cola-

boração da CIM Cávado, Destaca-

mentos da GNR de Barcelos, Braga, 

Fafe, Guimarães e Póvoa de Lanho-

so, voluntários, Agrupamentos de 

Escuteiros irá promover a atividade 

“Peregrinar em Segurança”, com o 

objetivo de assegurar ao peregrino 

dois postos de atendimento (Cer-

deirinhas; Santa Marta de Bouro), 

onde contará com primeiros socor-

ros, águas, cafés e coletes refletores. 



Posto médico

Situado atrás da Basílica. Presta 

apoio aos peregrinos que chegam 

ao Santuário e que necessitam de 

primeiros socorros, com o seguinte 

horário: todo o ano, domingos e 

feriados: 8h30 – 17h00. Em Junho, 

Julho e Agosto, aos sábados e 

domingos das 8h00 – 17h00; 15 

Julho a 15 Setembro: 8h – 17h.

Capela da 
Adoração

Situada ao lado da Basílica. 

Encontra-se aberta a todos os 

fiéis, na primeira quinta-feira 

de cada mês das 15h – 17h, 

com a exposição do Santíssimo 

Sacramento. 

Capela das 
Confissões

Situada atrás da Basílica. 

Encontra-se aberta, todos os 

dias, antes e depois das mis-

sas. Aos fins de semana, das 

9h – 12h e das 15h – 16h. 
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Pórtico 
e Via Sacra

Entrando pelo Pórtico, o peregrino é 

convidado a uma caminhada interior. 

Seguem-se pegadas humanas, 

embutidas no chão simbolizando o 

caminhar dos peregrinos. Do lado 

direito deste percurso fica a Via Sacra, 

onde estão representadas as 15 

estações.

A alameda termina com a Estátua 

se S. Bento, ponto de chegada à 

Basílica. Ao lado situa-se a Fonte de 

Água Viva que transmite um convite 

a uma reflexão sobre Deus, uno e 

trinitário.
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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

Cónego Manuel Rodrigues de Azevedo


