




O nosso imaginário coletivo, substancialmente construído diante de livros e fil-
mes, está povoado por inúmeros piratas. Ora amáveis, ora cruéis, a memória que 
deles temos apresenta-os como homens aventureiros e livres, comandando navios 
que eram o terror dos mares. Atacavam e assaltavam as embarcações dos países 
ricos e as povoações costeiras mais desprotegidas, espécie de Robins dos Bosques 
dos mares. Alguns chegaram a ser elevados à condição de homens de Estado pelos 
bravos serviços prestados às suas nações, ajudando a desbaratar impérios que ti-
nham crescido demais, que eram demasiado poderosos.

Há também, em Matosinhos, memória desses foras-da-lei. O pirata Sá das Ga-
lés teve um papel decisivo no triunfo do Mestre de Avis sobre os castelhanos e tor-
nou-se capitão donatário destas terras. O fundo do nosso mar guarda os restos de 
naufrágios das embarcações de corsários que por aqui assiduamente transitavam. 
E o areal hoje conhecido como Praia da Memória foi, outrora, a Praia dos Piratas, to-
pónimo que testemunha bem a influência dos flibusteiros no território do concelho.

Reconstituir o ambiente que se vivia no tempo em que os piratas se passeavam 
por Matosinhos, celebrando as suas vitórias, é uma forma de recordar também esta 
página da nossa História comum.

 
Guilherme Pinto, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos
 
 
 
Talvez já não tenhamos todos memória das trepidantes aventuras de Sandokan, 

o aventureiro pirata criado por Emilio Salgari no século XIX e que a televisão cele-
brizou no final da década de 1970. Não importa. Sandokan, o “tigre da Malásia”, 
tinha um companheiro inseparável, o português Yanez de Gomera, com cuja vin-
gança sobre o rajá Sindhia termina, aliás, a série de onze aventuras escritas por 
Salgari. Sabe-se, dos livros, que Yanez era robusto e que teria 33 ou 34 anos, mas 
nada é dito sobre a sua origem em Portugal. Não custa nada imaginar, por isso, que 
o companheiro de Sandokan era de Matosinhos, tal a presença e a importância que 
os corsários tiveram no território do concelho.

Teremos todos mais fresca a memória-Disney dos Piratas das Caraíbas, e do 
peculiar capitão Jack Sparrow, do que das aventuras do capitão Blood a que o ator 
Errol Flynn deu rosto, mas, independentemente da idade que temos, vamos todos 
poder viver como que num filme ou num livro. A recriação história “Os Piratas”, que 
a Câmara de Matosinhos volta a organizar junto ao Forte de Nossa Senhora das 
Neves, em Leça da Palmeira, é uma forma de recordar a História tornando-a viva e 
vibrante. Nem que seja por algumas horas, podemos todos voltar a ser corsários à 
moda antiga.

 
Fernando Rocha, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos



Pórticos de entrada

Cenário

Música/teatralizações

Mercado/zona de alimentação

Posto de Informação

Miúdos à Vista (ateliers)

Parque de Estacionamento



17H00
Auto de abertura.

No mercado, decorrerão, em permanência, várias atividades lúdicas
(música, canto, dança, malabarismo e acrobacia, jogos de destreza, falcoaria, treino de armas, etc.)

Das tabernas e tendas do mercado ecoarão os pregões e os ditos de incitamento ao comércio. Os penetrantes 
aromas do peixe e carne a serem grelhados atrairão os famintos e os sequiosos. As mais variadas personagens 

cruzar-se-ão pelo mercado: almocreves e bufarinheiros, mendigos e marinheiros, carregadores e aguadeiros, 
cativos e escravos, poetas e vendedores de sonhos e ilusões, a fidalguia, a burguesia, o povo do norte e o povo 
do sul, o reino de Portugal e o reino do Algarve, os mouros forros e os flamengos, os ingleses e genoveses, os 

venezianos e os franceses, numa algaraviada a que se sobrepõe a música dos tangedores e menestréis.

“A Caça do Tesouro - À descoberta do século XVII”.
Atividade pedagógica para os mais jovens.

Receção de jovens piratas e entrega de mapas e coordenação dos meios para resgate do tesouro;

18h00
Músicos e cânticos nas tavernas; Rixas entre piratas; Piratas Acrobatas.

19h00
Alquimistas loucos apregoam novos mundos; Saltimbancos; Viagem Insólita.

20h00
Leilão de escravos e cativos; Piratas Trapalhões.

21h00
Treinos de esgrima da Milícia da Capitania; Cânticos de taverna animam os comensais 

do porto; tentativa de assalto de piratas desembarcados das relíquias do reino.

22h00
Ciganos, saltimbancos e artistas montam o circo na cidade;

Julgamento e enforcamento de Piratas; Viagem Insólita.

23h00
Músicos do reino deleitam os visitantes; Saltimbancos e malabaristas.

24h00
Duelo de honra; Bufarinheiros e trampolineiros armam a barraca; Draco e Isolda.

01h00
Deuses do Mar - Espetáculo de Malabarismo e fogo.

Nota: Animação itinerante, recriações históricas e artes performativas.

26 de Junho - sexta-feira

MIÚDOS À VISTA – CRIAÇÕES DE PEQUENOS PIRATAS

Dia 26 – sexta-feira
17H00 – Vira Vento (+4 anos); 18H00 – Tattoo Ta Eu (+6 anos)

Dia 27 – sábado
14H30 – Tattoo Ta Eu (+6 anos); 15H30 – Punhos Malvados (+6 anos); 17H00 – Shô Pirata! (+6 anos)

                              
Dia 28 – domingo

14H30 – Vira Vento (+4 anos); 17H00 – Shô Pirata! (+6 anos)

VISITAS GUIADAS AO FORTE

Dia 26 – 21H30; Dia 27 – 15h00, 16H00; 17H00; 18h00; 19h00; 21H30; 23H00
Dia 28 – 12h00; 15H00, 16H00, 17H00, 18h00; 19h00

(Informações e inscrições no Posto de Informação. Limitadas à lotação.)



27 de Junho - sábado
12h00

Abertura do porto e início do comércio.

13h00
Músicas e cânticos pelo porto; Treinos de armas da Milícia da Capitania.

15h00
Mestre-de-cerimónias recebe os presentes encomendados para a cerimónia de 

receção a D. João; Bufarinheiros e trampolineiros; Rixas entre piratas e corsários.

16h00
Seres do Mar; Duelo de honra por desavenças entre sereias e tritões.

17h00
O desembarque pirata e o rapto das freiras surdas e mocas; Músicas e cânticos.

18h00
Teatro de comédia; treinos da guarda real.

19h00
Ciganos, saltimbancos e artistas montam o circo na cidade; Cantares e cânticos 

dos mares; Rixas entre piratas e Corsários.

20h00
Piratas Acrobatas; Neptuno e os Deuses do mar; Saltimbanco e pantomineiros; 

Músicos pelo porto; Teatro de Comédia.

21h00
Baile de Máscaras. Grandioso baile de máscaras, no melhor estilo de carnaval 

veneziano, com aula de etiqueta e dança de época.

22h00
Julgamento dos Piratas que atacaram e saquearam o Baile de Máscaras;

O Capitão Pirata compra o resgate dos seus homens; Rixas entre Piratas e Corsários.

23h00
Bufarinheiros e trampolineiros; Músicos animam o porto; Teatro de Comédia.

24h00
Assalto ao forte de piratas coxos, meios cegos e com falta de memória; 

Saltimbancos e malabaristas; Música e cânticos dos sete mares.

01H00
Espetáculo de fogo “Terra à Vista”.



(Programa e horários sujeitos a alteração)

28 de Junho - domingo
12h00

Abertura do porto e início do comércio; treinos da guarnição Real Scalabitanos.

13h00
Músicos desembarcam no porto e animam os manjares.

14h00
Rixas entre Piratas e Corsários; Malabaristas e Saltimbancos.

15h00
A entrada Régia. Cortejo Histórico para a receção a D. João V; A Cerimónia da 

Aclamação; Aclamação de D. João, rei de Portugal e dos Algarves, daquém e além-mar 
em África, Príncipe do Brasil, Duque de Bragança e Conde de Ourém. O beija-mão real.

16h00
Saltimbanco trampolineiro; Músicas e cânticos do mar alto; Os Leprosos.

17h00
Leilão de escravos da Guiné. Venda de escravos e seu assentamento no livro da 

Fazenda pelo Tabelião e cobrança das taxas e dízimas. Os tratos deste comércio e as 
contestações dos “iluminados”.

17h30
Artistas das mais variadas artes animam o mercado.

18h00
Músicas e cânticos; Captura de Nereida; Os Leprosos.

19h00
Visita dos físicos e alquimistas à Corte; Rixas entre Piratas e Corsários.

20h00
Treino da Guarda Real; Malabaristas e trampolineiros.

21h00
Deuses do mar – espetáculo de fogo. Música e cânticos de taverna; Viagem Insólita.

21h30
Amor em Tempo de Guerra - desembarque pirata e tentativa de assalto ao Forte com 

malabares de fogo; Músicos animam o porto.

22h00
Encerramento com espetáculo piromusical.



COSTA DO CASTELO – PETISQUEIRA BAR
Travessa do Castelo 87

Horário: Segunda a Sábado 19h – 02h
Infoline: 912 171 557

 
HUDI SURF BAR

hudisurfbar@gmail.com
Horário: Terça-Sábado das 18h às 02h

 
RESTAURANTE BRISAMAR

Rua do Castelo nº1 e 3
Tel. 229951656

rest.brisamar@sapo.pt
Horário: 7h30 - 21h30

RESTAURANTE MARIA MOITA
Travessa do Castelo 55

Tel. 229951806 / 968783378
mariamoitarestaurante@gmail.com

Horário: Terça-feira a Domingo das 12h às 24h
 

RESTAURANTE O BEM ARRANJADINHO
Rua do Matinho ,2

Tel. 229952106 · Fax 229961389
Telm. 916617474/934907091

email: bemarranjadinho@gmail.com
Horário: Domingo, segunda, terça - 12h às 16h

quarta, quinta, sexta e sábado - 12h às 24h
 

RESTAURANTE O TACHO
Rua de Fuzelhas, 102, 1º dto

Telm. 938469598 · Tel. 229954315
otachorestaurante@gmail.com

Horário: 11h-15h e 19h-23h
 

TABERNA DA ESQUINA 
Rua Santa Catarina nº 102 

Horário: Terça a Domingo das 11h às 15h e das 19h às 23h
Tel. 223238074 / 912286521

SNACK-BAR CASTELO
Rua Santa Catarina, nº 86/100

Horário: Segunda a Domingo das 8h às 24h
Tel. 229954351

 
RESTAURANTE OS RAPAZES

Largo do Castelo, nº 39
info@osrapazes.pt · www.osrapazes.pt

Tel. 229953380


