
VIZELA
visitar 

INFORMAÇÕES:

:: Câmara Municipal.www.cm-vizela.pt
Loja Interativa de Turismo | R. Dr. Alfredo Pinto, 42
e-mail: turismo@cm-vizela.pt | Tel.: 253 489 644
GPS: 41º22’32.89’’N/8º18’31.79’’W

:: Centro de Saúde de Vizela
Tel.: 253 589 040
GPS: 41º22’46.70’’N/8º18’50.58’’W 

:: Bombeiros Voluntários de Vizela
Tel.: 253 489 100
GPS: 41º22’34.38’’N/8º18’42.90’’W

:: GNR
Tel.: 253 481 261
GPS: 41º22’40.40’’N/8º18’22.02’’W 

Santuário de S. Bento

SANTUÁRIO S. BENTO

Capela Nova Parque de Merendas

O QUE VISITAR

Miradouros

Capela Antiga Loja de  Recordações

8H00 às 17H00 (inverno - todos os dias)
8H00 às 19H00 (verão - todos os dias)

8H00 às 12H00 e 14H00 às 17H00 
(todos os dias)

Horário de visita às capelas

Horário da Loja de Recordações

16H00 (todos os domingos) 

Horário das Missas

VIZELA
Câmara Municipal Vizela Turismo Cittaslow Vizela



S. Bento nasceu na pequena 
cidade de Núrsia, Itália, no ano de 
480. Pertenceu a uma família de 
alta nobreza e com uma sólida 
formação familiar cristã, mas renun-
ciou os estudos superiores, escanda-
lizado com a vida imoral que 
encontrou em Roma.
No Monte Cassino, escreveu a 

Regra, notável código de vida monástica, que o 
consagrou “Pai dos Monges do Ocidente”, pois sobre-
pujou todas as Regras existen-
tes no Ocidente. Duzentos 
anos após a sua morte, a 
Regra Beneditina tinha-se 
espalhado pela Europa 
inteira, tornando-se a forma 
de vida monástica durante toda a Idade Média. Orar 
e trabalhar, contemplar e agir, é a síntese da Regra de 
São Bento. Aos que são peregrinos em busca de Deus, 
Bento, através da sua Regra, deixou-lhes um verda-
deiro roteiro da viagem.
Morreu, provavelmente, em 547, no Mosteiro do 
Monte Cassino. 

O Monte de S. Bento, oferece 
um dos mais belos panoramas 
de todo o país. Os miradouros 
sobre Vizela, refletem uma exce-
lente vista panorâmica sobre 
toda a região envolvente do 
Vale de Vizela. No cimo, a 410 

metros de altitude, existem duas capelas, a mais 
antiga, que data do século XVI, e a maior de constru-
ção recente, foi dedicada ao culto em Outubro de 
1970. Perto destas capelas 
poderá ser ainda admirada 
uma Cista Romana. Os pene-
dos pintados de branco, 
simbolizam um costume antigo 
que se caracteriza pelo agra-
decimento dos devotos por 
graças concebidas, dando 
assim a este monte, uma estética caprichosa.

RESENHA HISTÓRICA

LOCAL DE CULTO

A festa religiosa em honra 
deste ilustre Santo, realiza-se 
no concelho de Vizela, no dia 
11 de Julho. Os principais 
pontos de partida da peregri-
nação são as Capelas de S. 
Miguel e S. Salvador de Tagil-
de, alternando entre si e 

durante um ano, a posse da imagem de S. Bento.  Esta 
peregrinação sai no domingo posterior ao dia 11 de 
Julho, associando-se a esta procissão milhares de cren-
tes, que se dirigem até ao 
Monte de  S. Bento,   para   
a   celebração da Missa 
Campal. Nestes dias preva-
lece o convívio popular, 
concentrando-se  muitas  
famílias  ao redor    de   deli-
ciosos   piqueniques e jogos tradicionais.  
Há também  muita  animação musical e venda  de   
doçaria   e   lembranças   tradicionais.

O Monte de S. Bento rece-
beu a designação de Santu-
ário, a 21 de Junho de 1999, 
por ordem do Arcebispo de 
Braga, D. Eurico Dias Noguei-
ra. 
A Confraria de S. Bento, 

criada  em   1999,    tem    como   principal   objetivo  a  
dinamização e preservação. Neste sentido, são várias 
as iniciativas organizadas com diversas parcerias, em 
particular com escolas, que 
têm vindo a implementar 
vários projetos que têm como 
objetivo garantir uma boa 
preservação  e   manutenção  
deste   espaço.   Este local 
acolhe   anualmente milhares  
de  visitantes,  que  se  deslo-
cam  até  ao  Monte  de S. Bento, como sinal de crença 
e de fé.   

FESTA RELIGIOSA E POPULAR

ELEVAÇÃO A SANTUÁRIO

O Santuário de S. Bento 
das Peras é caraterizado 
como sendo um local 
profundamente religioso, 
sendo escolhido por 
muitos, como local ideal 
para as suas introspeções 

pessoais. O Monte de S. Bento 
recebe anualmente milhares de 
peregrinos, que se deslocam 
até ali, na sua maioria a pé, 
com o objetivo de pagarem as 
suas promessas. Este é um dos 
principais locais de interesse 
turístico do concelho de Vizela, 
merecendo assim uma visita 
obrigatória. 

DEVOÇÃO E FÉ

O Santuário de S. Bento 
está direcionado para as 
famílias. Local de oração, 
mas também de convivên-
cia entre familiares e 
amigos. O Santuário 
também possui um parque 

de merendas, com churrasco, mesas, parque infan-
til e sanitários.

PARQUE DE MERENDAS

S. BENTO AO ENTARDECER

fotos retiradas do site da Confraria de S. Bento


