




A história e as lendas mais ou menos inverosímeis que a adornam e complementam são, sabemo-lo bem, elementos essenciais da identidade 
dos povos – são o cimento que nos agrega enquanto comunidade. Se Roma tem a loba que amamentou dois irmãos, Lisboa beneficia da mítica 
viagem de Ulisses e a fundação de Londres se deve a um hipotético rei Lludd, Matosinhos está associada a duas belas lendas, tão ricas que nem 
sequer se esgotam no nosso território.

A imagem do Bom Jesus de Matosinhos, que cumpre cabalmente a função de ser o símbolo maior dos matosinhenses, teria sido talhada por São 
Nicodemos logo após a morte de Cristo, chegando à nossa praia depois de andar à deriva durante anos e de ter cruzado vários mares. Tornou-se objeto de 
profunda devoção e acabou, por causa disso, por viajar para o Brasil, protegendo as viagens daqueles que para lá emigraram.

A lenda de Cayo Carpo é quase tão antiga como aquela: no ano de 44, quando os soldados do império romano por aqui andaram, um cavaleiro que 
se preparava para casar entrou miraculosamente pelo mar adentro e encontrou-se com a barca de pedra que transportava o corpo de São Tiago para 
Compostela. Cayo Carpo regressou ao areal convertido ao cristianismo e matizadinho de conchas, o que terá dado origem ao nome deste lugar: Matosinhos.

Se hoje somos matosinhenses, devemo-lo, provavelmente, a esta lenda, pelo que festejá-la e mantê-la viva é uma obrigação que nos cabe. 
Conhecermos as nossas raízes e valorizá-las é a melhor forma de sabermos quem somos.

 
Eduardo Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

Pode-se preservar a história registando-a (nos livros ou com recurso a tecnologias mais avançadas) e perenizando-a sob a forma de monumentos 
de pedra ou bronze que melhor ou pior resistam à inexorável revoada do tempo passando, e que, no futuro, possam ainda sussurrar aos vindouros uma 
parte das origens daquilo em que se transformarem. É por isso que aos detentores de cargos públicos cabe, entre as mais nobres, a tarefa de preservar 
os valores culturais e o património material e imaterial colocados à sua guarda. Temo-lo feito em Matosinhos no decurso dos últimos mandatos 
autárquicos, reabilitando marcos arquitetónicos do passado e estudando os vestígios arqueológicos e documentais que ajudam a contar a história da 
nossa comunidade, mas também, sempre que possível, forçando a História a ressuscitar.

Não é, assim, por simples desfastio estival que todos os anos sacudimos o pó à lenda de Cayo Carpo, a retiramos dos livros e a trazemos para a rua 
a apanhar o sol e a nortada. Tal como sucede com a feira medieval em torno da memória dos Hospitalários do Caminho de Santiago ou com o evento 
que recorda a presença dos piratas em Leça da Palmeira, a reconstituição histórica deste mito fundador constitui uma forma de manter vivo o nosso 
património comum. Em festa, cruzando-se com o quotidiano dos matosinhenses, a História torna-se presente. O património imaterial que (também) 
nos justifica adquire vida e serve de isco para atrair a Matosinhos milhares de visitantes que contribuem para a promoção da economia do concelho.

 
Fernando Rocha, vice-presidente e vereador da cultura da Câmara Municipal de Matosinhos



As Bodas de Cayo Carpo e Cláudia Lobo

As Bodas de Cayo Carpo e Cláudia Lobo são sumptuosas e magnificentes nas danças das bailarinas e bailarinos representando as dife-

rentes regiões do Império. O cortejo dos Nubentes, composto por escravos e vestais é recebido com a música tonitruante das trombetas, 

largada de pombas brancas e por danças exóticas num cerimonial de invocações aos deuses e de augúrios.

Circo Romano

Os espectáculos mais desejados pelas multidões que frequentavam os anfiteatros romanos eram, sem dúvida, os combates entre 

gladiadores. Faziam-se apostas, formavam-se “claques”, injuriavam-se os vencidos e aclamavam-se apoteoticamente os vencedores.

A Lenda de Cayo Carpo

A lenda de Cayo Carpo vem do tempo em que o território de Matosinhos ainda não era cristão. Pois casando-se ele, nobre senhor maia-

to com Cláudia Lobo, gaiense e descendente de um pretor romano, fizeram-se grandes festas junto ao mar. Cayo Carpo e os patrícios que 

o acompanham estão na Praia a cavalo quando avistam uma embarcação. O cavalo de Carpo corre para a água, ele tenta pará-lo, mas o 

cavalo entra no mar e desaparece na escuridão. Cayo Carpo galopa mar adentro, pelo fundo do mar até entrar numa nau que transporta 

o corpo de Santiago para Compostela. Às vestes de noivado de Caio agarram-se-lhe algumas vieiras. Da praia todos o olham à distância.

Cayo Carpo, ante o cadáver do apóstolo ficou deslumbrado. Logo ali quis ser baptizado e regressou noutra cavalgada à praia a anunciar 

a boa nova. E todos os seus convidados, emocionados com o que se passava, se baptizaram à vista do corpo daquele que seria Santiago de 

Compostela.





8. OFICIS ET MACELUM

11. MACELUM

12. TABERNAE
(ALIMENTAÇÃO)

5. PÓRTICO

6. CASTRUM ROMANORUM
(ACAMPAMENTO MILITAR)

1. CIRCUS (ANFITEATRO)

2. THERMAE CALDARIUM

4. PRAEFECTUS CIVITATIS

3. ENTRADA 1

7. SECA DO PEIXE

OPIFICIIS GARUM

9. MACELUM FRUGES ET HERBAE

10. ENTRADA 2

13. ENTRADA 3
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17h00 - Pompa Lusitaniam: Cortejo de Receção ao Consul Romano, pelos Patrícios e Plebeus da Hispania Tarraconensis, pelas ruas do Fórum.

Cerimónia e leitura do Édito de boas vindas ao Patrício Romano. (ponto 3); Inauguração do mercado. 

17h30 - Os Músicos divertem o povo do Macelum (itinerância); Farsas e comédias dos afamados cómicos Lusitanos (ponto11 Sr. do Padrão);

Visita ao Caldarium (ponto 2)

18h00 - Anuncio pelo Macelum da venda de escravos no porto de mar. (itinerância); Hasta Publicae - venda de escravos; (circus, ponto 1);

Visita guiada ao Castro Romanorum (ponto 6); Visita Praefectus Civitatis (ponto 4)

18h30 - Treino de gladiadores em honra de Cayo Carpo (ponto1); Os músicos e as danças de Alexandria (itinerância); 

Algazarras e pregões no mercado de frescos (ponto 9); Animação Circense pelo Macelum (itinerância)

19h00 - Chegada da Guarda Pretoriana em desfilata pelas ruas do Forum. (itinerância); Malabarismos e Acrobacias do Oriente (ponto 12);

Visitas guiadas Fabrico de Garum (ponto7); Juramento de soldados (ponto 4); Aventuras da Gália (ponto 12)

19h30 - Os Músicos divertem o povo do Macelum (itinerância); Os Físicos cirurgiões (itinerância); Os Nómadas (ponto 11)

20h00 - Os sons da Hispânia ao ritmo do Sálterio (ponto 11 Sr. do Padrão); Visita Caldarium (ponto 2); Keja – Animação Itinerante (itinerante)

20h30 - Manjares dos quatro cantos do Império Tabernae (ponto 12); Trovas e folguedos nas mesas dos comensais (ponto 12)

21h00 - Cena Nuptialis Cortejo dos noivos Cayo Carpo e Cláudia Lobo (itinerância); Receção aos convidados e consentimento do pater famílias (ponto 1, Circus)

DIA 16 - SEXTA-FEIRA



21h30 - Pompa Nuptialis: Cerimónia de noivado (ponto1); Recriação Histórica da Lenda de Cayo Carpo (ponto 1)

Circo Romano (Jogos de gladiadores, lutas, dança, acrobacia, teatro, espetáculo de fogo) (ponto 1)

22h00 - Músicos do Império animam o Forum (itinerância); Algazarras e Pregões no mercado (ponto 9)

22h30 - Aventuras da Gália (itinerância); Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (itinerância)

23h00 - O encantador de serpentes e os sons de Cartago (ponto 11 Sr. do Padrão); Patrulha dos Legionários pelo Macelum (itinerância);

“Gargull” – Animação Itinerante (itinerância)

23h30 - Patrulha da Guarda Pretoriana pelo Macelum (itinerância); Musicos animam Macelum (ponto 11); Os Nómadas (itinerância)

00h00 - Formação da Guarda Pretoriana (itinerância); Comédia - “Tudo por uma Patricia” (ponto 11 Sr do Padrão)

00h30

Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (itinerância); Os músicos e as danças de Alexandria (ponto 3);

01h00 - Encerramento





13h00 - Cortejo de Receção ao Consul Romano (itinerância)

13h30 - Patrulha de Legionários (itinerância); Aprimoramento da formação Tartaruga pelos Legionários ( S. do Padrão, ponto 11);
Os músicos e as danças de Alexandria (itinerância); Recriação Praefectus Civitatis (ponto 4)

14h00 - Juramento de Legionários (ponto 3); Anúncio pelo Forum da venda de escravos; (itinerância);
Os Músicos do Imperio animam o Macelum (itinerância)

14h30 - Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (Sr. Padrão); Visita à fábrica de Garum (ponto 7); Os pregões no mercado (ponto 9)

15h00 - O presente de um Patrício (ponto 11 Sr. do Padrão); Trasgos, travessuras itinerantes (itinerância); Visitas ao Castrum (ponto 6)

15h30 - Patrulha da Decúria Romana (itinerância); Demonstração de formações militares (ponto 3), Animação circense pelo Macelum (ponto 12)

16h00 - Recriação Praefectus Civitatis (ponto4); Treino de gladiadores (ponto 1); Pregões no mercado (ponto 9)

16h30 - Os físicos cirurgiões (itinerância); Juramento de Legionários (ponto 4); Os sons da Hispânia ao ritmo do Sálterio (ponto 11 Sr. do Padrão)

17h00 - Desfilata da Decúria Romana pelo mercado (itinerância); Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (itinerância);
Visita ao Caldarium (ponto 2)

17h30 - Danças Etruscas em honra de Cayo Carpo (ponto 3); O encantador de serpentes e os sons de Cartago (itinerância);
Teatro “Tudo por uma Patricia” (ponto 11 Sr. do Padrão)

DIA 17 - SÁBADO



18h00 - Recriação Praefectus Civitatis (ponto 4); Visitas ao Castrum Romanorum (ponto 6); Os Nómadas (ponto itinerância)

18h30 - Aventuras da Gália (ponto 11); Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (itinerância); Malabaristas e Acrobatas do Oriente (ponto 3)

19h00 - “Cayo Carpo… 80 anos depois” - visita com Joel Cleto (Senhor do Padrão)
Treinos e exercícios de legionários (itinerância); Visita à Fábrica de Garum (ponto 7); Pregões no mercado de incitamento ao comércio (ponto 9)

19H30 - O Mundo das Sombras (itinerâncias); Patrulha da Guarda Pretoriana (itinerância)

20h00 - Os sons da Hispânia ao ritmo do Saltério (itinerância); Visita ao Caldarium (ponto 2); Keja – Animação Itinerante (itinerância)

20h30 - Manjares dos quatro cantos do Império - Tabernae; Trovas e folguedos nas mesas dos comensais (ponto 12); Os Nómadas (itinerância)

21h00 - Cena Nuptialis: Cortejo dos noivos Cayo Carpo e Cláudia Lobo (itinerância); Receção aos convidados e consentimento do Pater Familias (ponto 1)

21h30 - Pompa Nuptialis: Cortejo de Cayo Carpo e Cláudia Lobo e Cerimónia de noivado; Recriação Histórica da Lenda de Cayo Carpo (ponto1)
Circo Romano (Jogos de gladiadores, lutas, dança, acrobacia, teatro, espetáculo de fogo) (ponto 1)

22h00 - Pregões no Mercado (ponto 9); O encantador de serpentes e os sons de Cartago (itinerância)

23h00 - Aventuras da Gália (ponto 1); O Mundo das Sombras – Animação Itinerante (itinerância)

00h00 - Patrulhas da Guarda Pretoriana (itinerância)

00h30- Formação da Guarda Pretoriana e da Legião (ponto 11); Arruadas com tocadores de instrumentos de sopro e percussão (itinerância)

01h00 - Encerramento





12h00 - Abertura do mercado ; Pompa Lusitaniam: Cortejo da Hispania Tarraconensis, (itinerância), Legionários e Guarda Pretoriana (itinerância)

13h00 - Arruadas com tocadores de instrumentos de sopro e percussão (itinerância), As Danças do Oriente do Império (ponto 11);

Pregões e algazarras no mercado (ponto 9)

14h00 - Demonstrações de armas e treinos de gladiadores (ponto 3); Treinos da Guarda Pretoriana (ponto 12); Visita fábrica de Garum (ponto 7)

14h30 - O encantador de serpentes e os sons de Cartago (itinerância); Juramento de Soldados (ponto 3); Visita ao Castrum (ponto 6)

15h00 - Os músicos e as danças de Alexandria (itinerância); Pregões e algazarras no mercado (ponto 9); Praefectus Civitatis (ponto 4)

15h30 - Animação Circense pelo Macelum (itinerância); Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (ponto 11)

16h00 - Aventuras da Gália (itinerância); Visitas ao Caldarium (ponto 2); Praefectus Civitatis (ponto 4)

16h30 - O presente de um Patrício Romano (ponto 11); Desfilata da Guarda Pretoriana (itinerância)

17h00 - Danças de bons augúrios e festejos auspiciosos; (ponto 12); Desfilata com tocadores de instrumentos de sopro e percussão (itinerância);

Juramento de Soldados (ponto 4)

17H30 - Os sons de Constantinopla e do Império Oriental (itinerância); Visita fábrica de Garum (ponto 7); Pregões e algazarras no mercado (ponto 9)

DIA 18 - DOMINGO



18h00 - Trasgos - Travessuras itinerantes (ponto 12); Visita ao Castrum Romanorum (ponto 6); Farsa - “O Tesouro” (ponto 11)

18h30 - O encantador de serpentes e os sons de Cartago (itinerância); Os músicos e as danças de Alexandria (itinerância);

Visita ao Caldarium (ponto 2)

19h00 - Pregões e algazarras no mercado (ponto 9); Praefectus Civitatis (ponto 4); Os Nómadas (itinerância)

19h30 - Desfilata de Legionários (itinerância); Os Leprosos (itinerância); Juramento de Soldados (ponto 3)

20h00 - Arruada com tocadores de instrumentos de sopro e percussão (itinerância); Pregões e algazarras no mercado (ponto 9);

Os sons da Hispânia ao ritmo do Sálterio (ponto 11 Sr. do Padrão)

20h30 - O encantador de serpentes e os sons de Cartago (itinerância); Os músicos e as danças de Alexandria (itinerância)

21h00 - Pompa Nupcialis: Cortejo de Cayo Carpo e Cláudia Lobo e Cerimónia de noivado (itinerância);

Recriação Histórica da Lenda de Cayo Carpo (ponto 1)

Circo Romano (Jogos de gladiadores, lutas, dança, acrobacia, teatro, espetáculo de fogo) (ponto 1)

22h00 - Encerramento

(Programa e horários sujeitos a alteração)

Nota: Animação itinerante, recriações históricas e artes performativas.



17 e 18 junho

Os Matizadinhos – ateliês para pequenos romanos

 

Dia 17 junho

PEDDRY-PAPER - 14h30 às 17h30

EQUUS-GEOMETRIS – 15H00, 15H45, 16H30, 17H15

 

Dia 18 junho

PEDDRY-PAPER - 14h30 às 17h30

½ PANDEIRO NA PRAIA DO ESPINHEIRO - 15H00, 15H45, 16H30, 17H15

 

Acesso às atividades por ordem de chegada e sujeito à lotação. 

A 1ª sessão de peddry-paper inicia-se às 14h30 e as seguintes sessões 

a cada 30 min.

 

 

Atividades sem inscrição

Oficiis et Macelum – contacto com algumas das artes e ofícios da 

época romana – 14H00 às 19H00

Castrum Romanorum – vivências do acampamento romano, os 

hábitos e rotinas dos legionários - 14H00 às 19H00

Fabrico de Garum, seca e salga de peixe – 15H00 às 19H00

 Atividades com inscrição obrigatória, limitadas à lotação

Opificiis Garum (fabrico de Garum) – uma das mais importantes 

atividades da época muito conhecida localmente

Caldarium – contacto com as rotinas, os tratamentos, as essências, 

os óleos, massagens e outros.

Praefectus Civitatis – despachos do oficial aos manuscritos e às 

aplicações das penas.

Castro Romanorum (acampamento romano) - vivências do 

acampamento romano, os hábitos e rotinas dos legionários.

 

Mais informações e inscrições no Posto de Informação.

 

Entrada Gratuita

Horário de funcionamento

Dia 16 – das 17H00 à 01H00

Dia 17 – das 12H00 às 01h00

Dia 18 – das 12H00 às 22H00



www.cm-matosinhos.pt


