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Associado ao Mosteiro de Ermelo, existe uma romaria a São Bento (ou São Bentinho: São

“Bieito” na Galiza, também com uma multidão de �éis) que se realiza no dia 11 de julho, dia da

festa litúrgica de São Bento, santo de grande devoção em todo o Minho e protetor do concelho

de Arcos de Valdevez.

É uma tradição centenária pela qual os peregrinos chegam ao santuário antes do amanhecer e,

já no interior da igreja, vêem o chapéu da imagem de São Bento, policromado e dourado.

Quanto uma das romarias típicas do Alto Minho, ainda é possível ver alguns dos mais antigos

rituais de promessa, como o caminhar de joelhos pelo santuário, o voto de silêncio durante toda

a peregrinação a pé ou sempre que avistar o santuário, entrar descalço na igreja… e os ex-votos,

a oferta de doações em dinheiro, moedas de ouro ou alimentos, etc.

A celebração tem lugar em Ermelo, uma pequena aldeia a 20km de Arcos de Valdevez. O santo

é um curador de “maus males”, especialmente verrugas, excreções da carne e até câncer. Em

troca, a pessoa precisa trazer ovos e cravos. A promessa, desde que as mulheres lhe tragam

cravos vermelhos e os homens, brancos. E os ovos, nunca menos de 3, conforme o milagre

recebido. A caminhada, por outro lado, deve ser feita ao longo dos caminhos. E o devoto, uma

vez no templo, dá as voltas prometidas (sempre ímpares), reza e coloca as oferendas. Sem

esquecer de lhe dar um beijo no famoso chapéu ao santo. Um mundo inteiro de rituais,

tradições e crenças.

Localização

Mosteiro de Ermelo. Ermelo, Arcos de Valdevez.

Coordenadas:

41.853631846735205, -8.289317005499722

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Os poderes curativos do santo, e tanto patrimônio imaterial em torno da �gura de São Bento,

ainda sobrevive no imaginário popular.

Informação de interesse

Peregrinação celebrada em 11 de julho. Acesso

gratuito à igreja.
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