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CONCURSO DE CONCEÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA RECRIAÇÃO HISTÓRICA  
DA LENDA DE “CAYO CARPO” 

 
Anexo I 

1. ENQUADRAMENTO  
1.1. A lenda de Cayo Carpo 
«Integrando-se na importante e multi-secular devoção a Santiago de Compostela – cujas 
peregrinações dariam origem, durante a Idade Média, aos famosos “Caminhos de Santiago” – a 
lenda de Cayo Carpo, ou “Matizadinho”, é uma das mais famosas da região e é considerada, 
também, como uma das mais interessantes associadas àquele santo. Perfeitamente relacionada 
com Matosinhos, esta narrativa apresenta não só o motivo que originou a conversão dos primeiros 
cristãos nesta área, como explica também a origem do topónimo. 
Segundo a tradição, S. Tiago, um dos apóstolos de Cristo, terá sido incumbido de transmitir e 
difundir a Mensagem do seu Mestre no noroeste da Península Ibérica – o local mais afastado do 
mundo então conhecido, um dos extremos do Império Romano. Após essa missão, durante a qual 
terá chegado à foz do rio Ulla, regressa à Palestina onde, no ano 44, é capturado por Herodes Agripa 
que o manda decapitar (episodio bíblico narrado nos Actos dos Apóstolos 12:2). Os seus seguidores 
conseguem, contudo, recuperar o corpo e decidem transportá-lo para a sua área de evangelização. 
É assim que, após o embarque, navegam até Iria Flavia, na Galiza, principal porto romano da região, 
procedendo ao enterramento do corpo de S. Tiago, ainda segundo a tradição num bosque próximo. 
A associação do santo à lenda de Cayo Carpo prende-se com o facto do milagre nela descrito se dar, 
ao largo de Matosinhos, durante o transporte do corpo do santo para a Galiza. 
Narrada e escrita já múltiplas vezes, a versão de 1957 de Guilherme Felgueiras é uma das mais 
“literárias”: 
Num dia primaveril a ameno do ano 44, neste local onde ora é Matosinhos, uma multidão 
exuberante de alegria festejava um desposório pagão. Cayo Carpo, o Pallaciano, nobre senhor da 
Maya coadjotor de Cláudio Athenedoro, perfeito das rendas públicas, celebrava nesta praia as 
festas e torneios (bufúrdios) do seu noivado com a jovem Cláudia Loba, natural de Gaya, 
descendente do pretor romano Cayo e Sérvio Lobo. Jorrava das vasilhas o vinho capitoso, rompia o 
torvelinho dos bailados, devoravam-se suculentas iguarias e, enquanto mancebos vigorosos 
experimentavam a alegria dos seus músculos, os bardos inspirados erguiam aos céus os seus 
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cânticos, louvando o vinho, o amor inebriante como o néctar das cepas, e a alegria Olímpica de 
viver. Gentil e airoso no seu corcel desenfreado, entrou Cayo Carpo “mar em fora”, que essa era 
uma das provas de destreza então em uso. Rompeu ligeiro o cavalo, embalado pelo ondular das 
ondas e, afastando-se até se perder na imensidão oceânica, fez-se de rumo a uma nau que vogava 
no mar alto. Depois de andar submerso por algum tempo, viu-se o anfitrião coberto de vieiras (um 
dos símbolos dos peregrinos a Santiago de Compostela). 
Recolhido a bordo o cavaleiro, contaram-lhe os navegantes de como vinham milagrosamente, com 
sete dias apenas, da viagem da longínqua cidade de Jope (local onde também Nicodemos lança às 
águas do mar a Imagem do Bom Jesus de Matosinhos), transportada para a Galiza o cadáver do 
apóstolo Santiago, que na terra da Palestina sofrera o martírio por amor de sua religião. 
Deslumbrado o régio cavaleiro com tantos prodígios que via converteu-se à fé Cristã e recebeu o 
baptismo. E, voltando para terra do mesmo modo que fora, tão espantoso pareceu o caso aos que 
o viram chegar são e salvo, que logo se converteram também, abandonando unanimemente o 
paganismo para ingressarem na religião de Cristo. 
Cayo Carpo vinha todo coberto de conchas, dando isto lugar a que aquele sito, em memória deste 
notável acontecimento se chamasse Matisadinhos, aludindo ao matizado das conchas.»1 

“Matisadinhos” terá evoluído, durante os séculos seguintes, para o topónimo Matosinhos. 
 
2. CONCEITO E OBJETIVOS GERAIS  
Esta recriação deverá decorrer na Praia de Matosinhos, na envolvente e jardim do monumento ao 
Senhor do Padrão, beneficiando do seu enquadramento.  
Pretende-se ao longo de três dias recriar um espaço e ambiente lúdico e de fruição, onde os 
visitantes possam vivenciar e assistir a algumas experiências associadas às vivências da época 
romana. 
Esta iniciativa tem como objetivo retratar os costumes e ambiente da época romana, dando 
especial ênfase na recriação da lenda de Cayo Carpo, uma das mais emblemáticas de Matosinhos. 
Pretende-se sublinhar a sua importância, bem como realçar a sua associação com os Caminhos de 
Santiago em Matosinhos. 

                                                           
1 CLETO, Joel – Senhor de Matosinhos – Lenda, História, Património. Página 29 e 30. 
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Esta recriação dos costumes e tradições da época romana pretende proporcionar um aroma mágico 
e secular, oferecendo aos seus visitantes uma oportunidade de “viajar no tempo” e conhecer as 
vivências associadas a esta época. 
Para este efeito, as propostas devem refletir a recriação do ambiente romano, com respetivas 
vivências e experiências. Este ambiente deverá ser recriado através de elementos e cenografia e 
decoração, recorrendo a materiais de época. 
O ambiente deve refletir o imaginário romano e incluir um aspeto importante, o mercado, sempre 
intenso e prático, local de conversas, onde eram vendidas diversas iguarias e produtos e onde se 
encontravam todo o tipo de comerciantes, clientes, sem esquecer os animais. Era um lugar muito 
vivo, onde os comerciantes e os compradores negociavam e reclamavam sem parar. Um lugar com 
movimento, visto e contado por comerciantes estrangeiros no regresso ao seu país. 
 
3. ASPETOS A CONSIDERAR 
A proposta deverá desenvolver-se considerando os seguintes aspetos: 
- Este evento decorrerá de 16 a 18 de junho 2017 no seguinte horário: 
Dia 16: 17H00 à 01H00 
Dia 17: 12H00 à 01H00 
Dia 18: 12H00 às 22H00 
Os horários poderão vir a ser adaptados e alterados, caso se considere necessário.  
- A iniciativa decorrerá na Praia de Matosinhos, envolvente e jardim do Monumento do Senhor do 
Padrão. 
- Os trabalhos apresentados deverão considerar todas as necessidades, tarefas, materiais e 
estruturas associadas à concretização e realização da iniciativa. 
- As montagens necessárias deverão estar concluídas até às 18h do dia 15 de junho e as 
desmontagens deverão estar finalizadas até às 18h do dia 19 de junho 2017. 
- Espaço de restauração. 
- Recriação de alguns dos momentos do quotidiano da época romana. 
- Programa de animações enquadradas no espírito subjacente à realização desta iniciativa. 
- Atividades/espaço para os mais novos. 
- Aplicação medidas de segurança de acordo com a legislação aplicável, entre elas plano de 
segurança. 
- Limpeza e salubridade do espaço. 
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- Licenças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2017-05-11T15:13:10+0100
	INÊS MARIA LOUREIRO CORREIA COSTA




