
REGULAMENTO INTERNO DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO 

                    --Conforme decreto de aprovação nº208/2004 dos estatutos da Confraria de São 

Bento, paróquia de Santo Emilião, arciprestado da Póvoa de Lanhoso, por sua Exª Revª D. Jorge 

Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas , deliberou a Confraria de 

São Bento ao abrigo do art.º 30 nº5, elaborar o competente regulamento interno.---------- 

1º)-Para tudo que não seja actividade religiosa de culto diário, os sinos do Mosteiro de São 

Bento só poderão dar sinal ou tocar mediante comunicação prévia da Mesa Gerente da 

Confraria de São Bento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º)-Os baptizados e casamentos só se podem realizar no Mosteiro de São Bento mediante 

autorização do  Orgão Vigilante (Pároco de Santo Emilião) e da Mesa  Gerente da Confraria de 

São Bento,com o pagamento das seguintes taxas para fundo de maneio do Mosteiro.:------------
--Funerais……………………………..  50,00 (30,00€ sacristão +20,00€ manutenção) 

--Baptizados(Irmãos da Confraria).. 15,00€(10,00€ sacristão+5,00€ manutenção )   

--Baptizados…………………………..  20,00€(10,00€ sacristão+10,00€ manutenção) 

-Casamentos (irmãos da Confraria)  30,00€(20,00€ sacristão+10,00€ manutenção) 

--Casamentos………………………     50,00€(20,00€ sacristão+30,00€ manutenção) 

--Casamentos fora da freguesia -----100,00(25,00€ sacristão+75,00€ manutenção) 

 a)O asseio das flores no Mosteiro a quando dos casamentos deverá ser feito pelas zeladoras, 

excepcionalmente poderá ser dada autorização pela Confraria de São Bento a outras pessoas 

quando solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º)-Além das romaria a São Bento, todas as festas a levar a efeito no Mosteiro de São Bento 

têm de ser comunicadas ao Orgão Vigilante (Pároco de Santo Emilião) e á Confraria de São 

Bento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4º)-O asseio e embelezamento semanal do interior do Mosteiro, fica à responsabilidade das 

zeladoras, ficando estas ou estes sob a custódia da Mesa Gerente da Confraria de São Bento.A 

limpeza e o embelezamento do altar Mor fica sob a alçada directa da Mesa Gerente da 

Confraria de São Bento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5º)-Em qualquer omissão a este regulamento interno , a Mesa Gerente da Confraria de São 

Bento é competente para a resolver conforme o estipulado no art.º30º dos estatutos da 

Confraria de São Bento.-------------------------------------------------------------------------------------              

Obs :Aprovado em reunião da Assembleia geral de Irmãos de 21/03/2010 



 

 

 


