
Permitam-me que escreva este comentário numa fase inicial na primeira pessoa.  
Confesso que quando li a ficha de inscrição, que a duração da visita rondava as duas horas e 
trinta minutos, pensei para mim mesmo, mas o que vamos fazer durante todos este tempo, 
no 
 

MOSTEIRO DE LEÇA DO BALIO,  
 

onde somos recebidos com uma pedra esculpida  que pede 

Depois, com mais calma, pensei. A “viagem” vai ser conduzida por Joel Cleto, cujos dotes de 
orador todos conhecemos da televisão e das visitas ricas em informação com que nos tem 
presenteado. Talvez por isso a informação dite o tempo previsto.  

Assim, o edifício que é conhecido pelo Mosteiro de Leça do Balio, está à frente do antigo 
Mosteiro de Leça do Balio, que se foi degradando, apesar de D. Teresa o ter doado à Ordem 
dos Hospitaleiros. Confusos? Surpresos? Sim, ficámos quase todos, já que poucos sabiam 
da existência por detrás do edifício do verdadeiro mosteiro. 

Mas para percebermos a sua história, 
começámos a nossa visita pela parte de fora 
do Mosteiro, contornando-o depois. A nossa 
atenção ficou presa não só à descoberta do 
que já referimos no texto acima e nas fotos à 
esquerda, mas também numa pequena quase 
impercetível porta, que serviria para uma 
eventual fuga, quando necessário. 

Seguiu-se uma descrição detalhada do enquadramento do edifício no local onde se encontra 
e passámos para o seu interior onde, Joel Cleto, no seu melhor, nos deliciou com toda a 
informação que fez questão de partilhar. Metódico, no tempo e ritmo certos, mesmo quando 
“se perdia” em pequenos detalhes que “não estavam no guião.” Mas a plateia esteve sempre 
atenta. 



Por isso quando demos conta fomos convidados no que nos pareceu “num ápice” a voltar ao 
Sol que brilhava no dia, mas que segundo os mais experientes é enganador, para 
conheceremos o motivo pelo qual D. Fernando e D. Leonor entenderam casar num local 
recatado, fora de Lisboa.  O momento foi perpetuado numa estátua. 

Mas porque em todas esta viagens “alucinantes”, há sempre detalhes que ficam e outros que 
vão, deixámos para o fim uma história que está numa placa de uma capelinha, dentro do 
Mosteiro. Num texto que não terá sido bem aceite, diz-se que a Virgem Maria engravidou  
pelo sopro de Deus, que lhe entrou pelo ouvido. Se a imagem com cerca de um metro de 
largura lá está, certo é que também num canto está o que se relata. 
Daí a surpresa de todos, ao saber o porquê da expressão popular “emprenhar pelos 
ouvidos”, que tantas vezes usamos noutras ocasiões. 

E de repente tinham passado as duas horas e trinta minutos, numa manhã fria de 29 de 
dezembro, como que a desejar um bom ano de 2019. 

Ficam alguns momentos da visita.  

E um agradecimento.  

Aos Sócios. A Joel Cleto e Nuno Oliveira. 


