




A qualidade de vida de uma comunidade alicerça-se, também, na sua identidade 
e nos laços que permitem estreitar os sentimentos de partilha de uma Memória e de 
um Património comuns. Em Matosinhos o Mosteiro de Leça do Balio pode - e deve 
ser - um instrumento privilegiado nessa política de valorização da nossa História e 
dos testemunhos que anteriores gerações foram deixando no território. Tais vestí-
gios ou monumentos são hoje inegáveis elementos identitários, fundamentais para 
que os novos habitantes sintam que não vivem anónimos num espaço anónimo. 
Afinal há uma história, tradições, memórias partilhadas que nos unem e que nos 
fazem mais vizinhos, mais solidários, mais parte de um todo. A aposta continuada 
da Câmara Municipal de Matosinhos na organização da feira medieval "Os Hos-
pitalários no Caminho de Santiago" prende-se com esta preocupação, suscitando 
ano após ano, uma crescente adesão popular. Em 2013 reiteramos o convite: venha 
até Leça do Balio, viaje no tempo, vá de encontro às origens desta terra... e às suas.

Guilherme Pinto
Presidente da Câmara Municipal



Dia 5 – Quinta-Feira
(programação e horários sujeitos a alteração)

17H00 
Auto de abertura da Feira (Largo do Mosteiro);

19H30 
Chegada dos peregrinos ao Mosteiro (Largo do Mosteiro);

20H00 
Demonstração de aves/falcoaria (Liça);

21H00 
Auto de Fé: juízo de heréticos e relapsos. 

Aplicação das penas na praça pública (Largo do Mosteiro);

22H00 
Concerto de música Medieval (Palco);

23H00 
Justas e treinos de armas (Liça); Cetraria e Falcoaria (Liça);

24H00 
A boa chegada dos romeiros e peregrinos de Santiago e seu agasalho 

e acolhimento (Largo do Mosteiro);

01H00 
Malabarismo com fogo e Encerramento (Largo do Mosteiro).



Dia 6 – Sexta-Feira
(programação e horários sujeitos a alteração)

12H00 
Auto de abertura do mercado (Largo do Mosteiro) 

Fiscalização das Tavernas e vinhos pelo Almutacem (Mercado); 
Certificação de Mesteirais e Mestre de ofícios e artes pelo Almoxarife (Mercado); 

Ronda pelo mercado dos Beleguins e Aguazis;

13H00 
Mostra de armas pelos cavaleiros vilões do burgo, treino da guarnição castrense e Adubamento de 

novos Cavaleiros (Liça);

14H00 
Adestramento de Falcoaria para a caça Altaneira (Largo do Mosteiro);

15H00 
Acrobacias, Malabaristas, Danças e Folguedos (Largo do Mosteiro);

15h30 – 17h | 17h30- 19h30 
Monarcas bem cheirosos – Esse ornato faz cá um aparato! 

(oficinas para pequenos guerreiros dos 5 aos 12 anos)

16H00 
Treino da Guarnição Castrense face à ameaça de um assédio leonês (Liça)

17H00 
Malabarismo e acrobacias (Largo do Mosteiro); Cetraria e falcoaria (Liça);

18H00 
Dança do Ventre (Largo do Mosteiro); 

Auto de Fé: juízo de heréticos e relapsos contumazes (Parque das Varas)

19H30 
A Arte do encantador de serpentes (Largo do Mosteiro); Justas (Liça);

20H30 
Danças e Folguedos (Largo do Mosteiro); 

Cetraria e Falcoaria (Liça); Torneio Medieval a Cavalo (Liça);

22H00 
Concerto música medieval (Palco);

23H00 
A Arte do Encantador de Serpentes (Largo do Mosteiro);

24H00 
Recriação da Lenda de Ferro Caldo (Largo do Mosteiro);

01H00 
As Bailias e as danças ao som da gaita-de-foles (Largo do mosteiro); 

Malabarismo e Encerramento (Largo do mosteiro).



Dia 7 - Sábado
(programação e horários sujeitos a alteração)

12H00 
Auto de abertura do mercado; Fiscalização das Tavernas e vinhos pelo Almutacem; 

Certificação de Mesteirais e Mestre de ofícios e artes pelo Almoxarife;

13H00 
Mostra de armas pelos cavaleiros vilões do burgo, treino da guarnição castrense e Adubamento de 

novos Cavaleiros (Largo do Mosteiro);

14H00 
Adestramento de Falcoaria para a caça Altaneira 

e treino da guarnição castrense face à ameça de um assédio Castelhano (Liça); 
A arte do encantador de serpentes (Largo do Mosteiro); 

Treino da Guarnição Castrense face à ameaça de um assédio Castelhano (Liça);

15H00 
Entrada Régia “El Rei D. Fernando vem de Lisboa a Leça” (Largo do mosteiro);

15h30 – 17h | 17h30- 19h30        
Monarcas bem cheirosos – Armaduras para mil aventuras 

(oficinas para pequenos guerreiros dos 5 aos 12 anos)

16H30 
A arte do encantador de serpentes (Parque das Varas);

17H00 
Dança do Ventre (Parque das Varas);

18H00 
Auto de Fé: Juízo de heréticos e relapsos contumazes (Largo do Mosteiro);

19H00 
Torneio medieval a Cavalo (Liça);

20H30 
Ceia Medieval com animação;

21H00 
Dança do Ventre (Largo do Mosteiro)

22H00 
Concerto música medieval (Palco); 

Justas, treinos de armas, cetraria e falcoaria (Parque das Varas);

23H00 
A Arte do encantador de serpentes e da dança do ventre 

(Largo do Mosteiro);

01H00 
As Bailias e as danças ao som da gaita-de-foles, malabarismo e encerramento (Largo do Mosteiro )



Dia 8 - Domingo
(programação e horários sujeitos a alteração)

10H00 
Peregrinação pelo Caminho de Santiago, da Capela de Santo António do Telheiro até ao Mosteiro 

de Leça do Balio;

12H00 
Ronda pelo mercado dos Beleguins e Aguazis; 
Malabarismo e acrobacias (Parque das Varas);

13H00 
Dança do ventre (Largo do Mosteiro);

13H30 
Adestramento de Falcoaria (Parque das Varas);

15H00 
Mostra de armas pelos cavaleiros vilões do Burgo (Parque das Varas);

15h30 – 16h30 
Monarcas bem cheirosos – Corcel corcelito 

(oficinas para pequenos guerreiros dos 5 aos 12 anos)

16H30 
Cortejo Régio

17H00 
Régio Esposamento de el Rei D. Fernando e D. Leonor Teles (Palco);

19H00 
Demonstração de aves/falcoaria. (Parque das varas);

20H00 
Dança do Ventre (Parque das Varas); Torneio a Cavalo (Liça);

21H00 
Concerto de música medieval (Palco);

22H00 
Espectáculo de encerramento. Música, teatro, danças do ventre, saltimbancos, justas, acrobacias, 

bufões, encantadores de serpentes, cetraria, malabaristas e cuspidores de fogo (Palco).
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RECRIAÇÕES HISTÓRICAS

Auto de abertura da Feira

Almocreves, bufarinheiros e mesteirais acorrem à praça a montar as suas tendas e bancas. Sal-
timbancos e menestréis preparam as suas atuações burlescas e jocosas. Em anúncio da visitação do 
Reposteiro-Mor de D. Fernando ao Mosteiro, senhores e servos saem a receber a nobre comitiva, 
aprestando-se o tabelião e aprendizes em trazer para o terreiro as mesas e assentos com que se há-de 
redigir o termo desta visita, sacodem-se as poeiras e enxotam-se os cães sarnentos para longe das vistas.

O arauto apregoou a chegada do Visitador, os homens de armas envergaram as puídas cotas de 
malha areadas à pressa por debaixo dos coçados arneses e aprumados nas alabardas, esperam, pacien-
temente. Ao som das trombetas, o préstito irrompe na praça de armas.

O cortejo detém-se e dessedentam-se as visitas com água e malvasia. O comendador da Ordem do 
Hospital agradece ao nobre Reposteiro-Mor o empenho e a preparação dos esponsais de El-Rei. Há 
bênção e oração devota. E mandam-se dar vivas ao Rei.

Chegada dos peregrinos ao Mosteiro

Os freires Hospitalários recebem e acolhem os viandantes e os peregrinos de Santiago de Com-
postela, lavando-lhes as feridas, dando-lhes agasalho, assim como algum alimento e palha enxuta para 
pernoitarem.

Auto de Fé: juízo de heréticos e relapsos. Aplicação das penas na praça pública.

Em juízo eclesiástico são julgados heréticos, com Tomazes e Relapsos, acusados de desmandos 
contra a Santa Madre Igreja, estes mancomunados com o diabo serão chicoteados até á pública con-
fissão das suas perversões.



Torneio Medieval a Cavalo

Provas de adestramento entre cavaleiros com justas de cortesia para apuramento dos mais aguer-
ridos.

Recriação da Lenda de Ferro Caldo

Acusada de adultério, a mulher de um ferreiro vê-se obrigada a ser submetida à prova do Ferro 
Caldo como meio de afirmar a sua inocência.

Entrada Régia “El Rei D. Fernando vem de Lisboa a Leça”

Ameaçado pelo povo de Lisboa que não vê com bons olhos o seu relacionamento com D. Leonor 
Telles, El Rei D. Fernando toma uma barca até ao Porto vindo acolher-se no Mosteiro de Leça do 
Balio, onde já estão aprazados os seus esponsais e onde se encontra com a postimosa comitiva dos mais 
altos dignatários da Ordem dos Hospitalários.

Cais Medieval com animação

As mais finas iguarias e as mais saborosas vitualhas da coutada são servidas aos comensais por entre 
os acordes dos menestréis e dos tangedores de alaúde.

Régio Esposamento de el Rei D. Fernando e D. Leonor Teles

D. Fernando anula o casamento a que D. Leonor se encontrava vinculada e, contrariando o des-
contentamento do povo e reprimindo violentamente os seus protestos, enamorado, toma-a como sua 
esposa no Mosteiro de Leça do Balio.

Contra a opinião de muitos nobres e poderosos do reino, D. Fernando torna D. Leonor Rainha 
de Portugal e atribui-lhe dote e regalias, seguindo-se o beija-mão pela clerezia e fidalguia.





INFORMAÇÕES ÚTEIS

Horário de funcionamento da feira:

Dia 5 Setembro das 17H00 às 01H00

Dia 6 e 7 Setembro das 12H00 às 01H00

Dia 8 Setembro das 12H00 às 22H00

Preço de entrada:

Bilhete válido para uma entrada: 1 Euro

Pulseira válida para todo o evento: 3 Euro

Crianças até 1,30m de altura isentas de pagamento

(entradas limitadas à lotação do recinto)

Horário das Bilheteiras:

Dia 5 Setembro das 16H00 à 01H00

Dia 6 e 7 Setembro das 11H00 à 01H00

Dia 8 Setembro das 11H00 às 22H00

Parques de estacionamento GRATUITOS: Parque da Unicer, 
Centro Empresarial Lionesa e Parque da Feira de Santana.

Visitas guiadas ao Mosteiro e Recriação da Peregrinação

(Informações e inscrições nos Postos de Informação)

Horário das Visitas:

Dia 6 e 7 Setembro: 15h00, 16H00, 17H00; Dia 8 Setembro: 15H00, 16H00

Ceias medievais: Adulto: 25 Euros; Criança (0 aos 12 anos): 15 Euros

Torneios a cavalo: 2 Euros

STCP: Linha 505

Recomenda-se a consulta da lista de preços exposta ao público em cada tenda



SUPER
PRINCIPE

A Vida é Super

Matosinhos
5 a 8 de Setembro

superbock.pt
facebook.com/SuperBock
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