




A lenda de Cayo Carpo - o senhor romano, pagão, que se casou na praia de Matosinhos - é 

mais do que uma mera narrativa popular. Afinal, durante muitos séculos, foi ela que explicou a 

origem do nome de Matosinhos e que elucidou porque é que, desde épocas muito remotas, esta 

povoação se convertera ao cristianismo. Mas há um outro aspecto extremamente importante nesta 

lenda e que faz com que ela seja (re)conhecida por muita gente um pouco por todo o mundo: é 

ela que explica a famosa  associação da concha da vieira à devoção e aos Caminhos de Santiago. 

Numa época em que os Caminhos para Compostela, nomeadamente os trajetos em Portugal, 

registam um recrudescimento notável, entendeu a Câmara Municipal ser importante (re)lembrar 

que um dos seus mais famosos símbolos teve a sua origem nestes areais de Matosinhos. Como? 

Porquê? Qual a verdade por detrás da lenda? Eis as perguntas para as quais encontrará respostas 

durante estes dias. Seja benvindo à “Recriação Histórica da Lenda do Cayo Carpo”.

Guilherme Pinto

Presidente da Câmara Municipal





17h00

Inauguração do mercado; 

Desfile de legionários e personagens diversas de toda a sociedade romanizada; 

Música com bailarinas; Leitura do Pregão de boas vindas ao Patrício Romano.

18h00

Luta de gladiadores em honra de Cayo Carpo; Venda de escravos; 

Personagens mitológicas; Encantadores de Serpentes.

19h00

Cortejo e cerimónia de noivado de Cayo Carpo.

20h00

Boda - Ceia em ambiente de festim romano.

22h00

Recriação Histórica da Lenda de Cayo Carpo (Anfiteatro); 

Circo romano - Jogos de gladiadores, lutas, demonstrações de animais (Anfiteatro).

01h00

Malabarismo de fogo e encerramento

(Programa e horários sujeitos a alteração)
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Entrada

Mercado Romano

Tendas militares

Palco

Informações





12h00

Abertura do mercado; Desfile de legionários e personagens diversas de toda a sociedade romanizada; 

Música em arruada com bailarinas; Encantadores de Serpentes; Malabarismo.

15h00

Venda de escravos; Danças de Roda e acrobacias; Arruadas com tocadores de instrumentos de sopro e percussão.

15h30 - 16h30 | 17h00- 18h30 

Os Matizadinhos - Vieiras ambulantes (Oficinas para pequenos romanos dos 5 aos 12 anos)

16h00

Demonstrações de armas; Treino de gladiadores.

17h00

Encantadores de Serpentes; Malabarismo e acrobacias.

18h00

 Provas de destreza com vara paus segundo os costumes lusitanos.

19h00 

Cortejo e cerimónia de noivado de Cayo Carpo.

20h00

Boda - Ceia em ambiente de festim romano.

22h00

Recriação Histórica da Lenda de Cayo Carpo; Circo romano - Jogos de gladiadores, lutas, demonstrações de animais (Anfiteatro).

24h00

Danças de roda com bailarinas

01h00

Cuspidores de fogo e encerramento

(Programa e horários sujeitos a alteração)



12h00

Abertura do mercado; Desfile de legionários e personagens diversas de toda a sociedade romanizada; 

Música em arruada com bailarinas; Malabarismo e acrobacias.

14h00

Danças alegres e festejos auspiciosos; Arruadas com tocadores de instrumentos de sopro e percussão; 

Demonstrações de armas e treinos de gladiadores.

15h00

Personagens variadas e representações do quotidiano; Encantadores de Serpentes.

15h30 - 16h30 | 17h00- 18h30

Os Matizadinhos - A história corrida a cavalo (Oficinas para pequenos romanos dos 5 aos 12 anos)

16h00

Provas de destreza com vara paus segundo os costumes lusitanos.

17h00

Encantadores de Serpentes; Malabarismo.

18h00

Cortejo e cerimónia de noivado de Cayo Carpo.

19h00

Boda - Ceia em ambiente de festim romano.

21h00

Recriação Histórica da Lenda de Cayo Carpo; Circo Romano - Jogos de gladiadores, lutas, demonstrações de animais (Anfiteatro).

22h00

Encerramento com grupos participantes.

(Programa e horários sujeitos a alteração)



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 diferentes 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 Caio Carpo vem do tempo em que o território de Matosinhos ainda não era cristão. Pois casando-se ele, nobre senhor 

maiato 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 a 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 os 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.



Entrada Gratuita

Horário de funcionamento:

Dia 13 Setembro das 17H00 às 01H00

Dia 14 Setembro das 12H00 às 01H00

Dia 15 Setembro das 12H00 às 22H00

Horário das visitas guiadas ao Senhor do Padrão:

(Informações e inscrições no Posto de Informação)

Dia 14 Setembro: 15h00, 16H00, 17H00

Dia 15 Setembro: 15H00, 16H00, 17H00

Ceia em ambiente de festim romano

Adulto: 25€

Criança (0 aos 12 anos): 15€




