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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 experiência 
de vida como eremita. Posterior-
mente foi para a Subiaco e de se-
guida dirigiu-se para Montecassino, 
onde construiu o célebre mosteiro, 
iniciando a vida comunitária. Escre-
veu a regra monástica mais conhe-
cida e antiga do ocidente que mais 
tarde foi sintetizada pela expressão 
“Ora et Labora” que propagada 
rapidamente por todos os países 
fez com que São Bento fosse deno-
minado Patriarca do monaquismo 
no Ocidente. A Regra une oração 
e trabalho, quer manual, quer inte-
lectual, sob a orientação do abade. 
Os Beneditinos espalharam-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 prin-
cipal 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-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 tantos santos da nos-
sa 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 pró-
pria dos nossos merendeiros é rai-
nha! E o vinho, além de alegrar os 
corações, também anima a festa!

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



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.



9 Ago
sexta-feira

21h30 | Desfile / Mostra do Acervo do 
Santuário de S. Bento da Porta Aberta e 
da sua história.

10 Ago 
sábado

Primeiro dia da Romaria em Honra de 
São Bento, com a receção aos Peregrinos 
disponibilizando apoio médico e 
primeiros socorros, a quem deles 
necessite.

15h30 | Rosário.

11 Ago
domingo

Segundo dia da Romaria em Honra de 
São Bento, com especial atenção na 
recepção e acolhimento dos peregrinos 
que se deslocam ao Santuário movidos 
pela Fé.
Começa a semana do emigrante.

06h | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias.
15h30 | Rosário.
16h | Eucaristia solenizada pelo Orfeão  
de Terras de Bouro.

Programa



12 Ago
segunda-feira 

Terceiro dia de Romaria.

7h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias.
12h | Dia dedicado às crianças do 
Concelho de Terras de Bouro, com a 
exposição de trabalhos realizados. 
Atendimento ao Peregrino feito pelas 
crianças com a parceria da GNR.
15h | Celebração Penitencial com 
reconciliação (confissões).
15h30 | Rosário.
15h30 | Dia dedicado à cultura popular, 
com o Rancho Folclórico de Valdosende
17h | Cantares ao desafio com 
“Amigo Loureiro” de Barcelos.
21h | Procissão de velas em união com 
Fátima.
22h | Encontro de Grupos de 
Concertinas que ocuparão o espaço 
do Santuário com exibições artísticas e 
cantares ao desafio.
24h | Encerramento dos eventos 
culturais deste dia, com um grandioso 
espetáculo de fogo-de-artifício com 
surpresas artísticas.

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



13 Ago 
terça-feira

Principal dia de Romagem em Honra  
de São Bento da Porta Aberta.

7h30 | 9h30 | 11h30 | 22h | Eucaristias.
11h30 | Solene Eucaristia presidida pelo 
Senhor Bispo, Dom Jorge Ortiga e 
solenizada pelo Coro e Banda da A Branca.
15h - 18h | Atuação no parque, com duas 
bandas filarmónicas convidadas, que 
durante 3 horas vão deliciar todos os 
amantes de música, com os seus  
desafios e atuações.

24h | Encerramento das festas em honra 
de São Bento, com mais uma grandiosa 
sessão de fogo-de-artifício.

14 Ago
quarta-feira

Quinto dia de Romaria.
07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | Eucaristias.
15h30 | Rosário.
16h | Primeiras vésperas e Missa da 
Vigília da Assunção de Nossa Senhora.

15 Ago 
quinta-feira

Último dia de Romaria. Solenidade 
da Assunção de Nossa Senhora.

6h | 07h30 | 9h30 | 11h30 | 16h | 
Eucaristias.
15h30 | Rosário
16h | Eucaristia solenizada pelo Orfeão 
de Terras de Bouro.
10h – 18h | Atuação da Banda Musical 
de Carvalheira no coreto junto ao 
Santuário.

18h | Majestosa procissão em honra de 
S. Bento.



Como chegar 
a S.Bento?
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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.

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.

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

CASA SÃO BERNARDO
DE CLARAVAL

Encurralada entre as franjas ren-

dilhadas do Gerês – local da mais 

próspera e faustosa fauna e flora 

em Portugal – situa-se a Casa São 

Bernardo de Claraval.

Localizada em São Bento da Porta 

Aberta, esta unidade de Alojamento 

Local, recentemente remodelada 

conta com confortáveis, modernos 

e acolhedores quartos devidamente 

equipados para lhe proporcionar 

uma estadia agradável e inesque-

cível.

Com a Albufeira da Caniçada como 

pano de fundo fica localizado o Pátio 

das Laranjeiras, espaço convidativo lo-

calizado nas traseiras deste alojamento, 

convida-o a relaxar no silêncio da Serra.

Desafie-se a usufruir de umas férias 

diferentes e agende um encontro 

com a Montanha onde a Natureza é 

Rainha, o Gerês!



PEREGRINAR 
EM SEGURANÇASEGURANÇAOnde comer?

No espaço do Santuário pode encontrar 

várias soluções para fazer as suas refei-

ções. O Hotel S. Bento disponibiliza o res-

taurante 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 meren-

das disfrutando da Natureza envolvente. 



PEREGRINAR 
EM SEGURANÇA

S .  B E N T O  D A  P O R T A  A B E R T A  ·  R I O  C A L D O  ·  T E R R A S  D E  B O U R O

SEGURANÇA

Todos os dias chegam a S. Bento da Porta Aberta peregrinos das mais diversas origens: a pé, de bicicleta, de 
carro, de autocarro, caminhando por estradas nem sempre seguras. A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, 
em colaboração com a brigada da GNR da Póvoa de Lanhoso, está empenhada na segurança dos peregrinos, 
durante o período de peregrinação. Neste período vão funcionar três postos de atendimento com o apoio de 
entidades locais: Escuteiros, instituições e voluntários que se queiram inscrever. Um posto no Campo da Feira da 
Póvoa de Lanhoso com o apoio da GNR e Câmara Municipal, sendo o atendimento assegurado pelos Escuteiros 
e voluntários locais; Um Posto nas Cerdeirinhas, com o apoio da GNR, do Talho das Cerdeirinhas e grupos de 
Escuteiros e Voluntários; Um posto de atendimento em Santa Marta de Bouro, com o apoio da GNR, da Junta de 
Freguesia de Santa Marta do Bouro, Escuteiros e Voluntários. Em todos os postos de atendimento, serão fornecidos 
pela Irmandade de S. Bento da Porta Aberta coletes reflectores de peregrinos (quando se justifica), água, café, 
biscoitos beneditinos, barras energéticas e a prestação de primeiros socorros aos peregrinos que deles necessitem.



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. 



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
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