
MATOSINHOS
TURISMO DESPORTIVO
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▪ Matosinhos é uma cidade jovem, vigorosa e irreverente, onde o visitante pode 
usufruir de um leque de atividades.

▪ Matosinhos proporciona uma experiência única de viagens e vivências:

▪ É história, património, arquitetura e tradição.

▪ É cultura, arte, lazer e outros encantos para ver e rever.

▪ É gastronomia, assumindo-se orgulhosamente como a sala de jantar do Grande Porto, 
onde não podem faltar o peixe, o mariscos e as histórias das gentes que se perderam no 
mar.

▪ É mar, praia, surf, mergulho, movimento e desporto, oferecendo uma vasta e única costa 
onde o verde se perde no azul.

▪ É fé, tradição e peregrinação, não só como ponto de passagem nos Caminhos de Santiago, 
mas também em festas e romarias, com especial destaque para o Senhor de Matosinhos.
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TO CENTRO DE DESPORTOS E CONGRESSOS DE MATOSINHOS

O Centro de Desportos e Congressos tem vindo a
desempenhar um importante papel desportivo, social e
cultural no apoio às mais diversas instituições ao nível do
desportivo e cultural.

A sua dimensão, arquitetura única, facilidade de acessos
bem como proximidade a meios de transporte e vias
rodoviárias estruturantes, são alguns dos grandes atributos
que o posicionam como um equipamento único no
concelho de Matosinhos e Grande Porto para a realização
de diversos eventos a nível nacional e internacional.

A construção deste equipamento resultou da necessidade
de dotar o concelho de uma estrutura desportiva
vocacionada para a alta competição em recinto coberto.

EQUITAÇÃO

O Centro Hípico do Porto e
Matosinhos (CHPM) é uma
referência nacional e internacional,
não só pela receção de concursos de
renome como pela disponibilização
de cinco níveis de ensino.

Adicionalmente, no âmbito do
CHPM, a Associação Equiterapêutica
do Porto e Matosinhos (AEPM)
pretende tornar a equitação com fins
terapêuticos acessível a todos os
portadores de necessidades
especiais.

GOLF

Na Senhora da Hora, junto à
estrada da Circunvalação,
encontra-se o clube de golf -
Citygolf.

O clube está filiado à Federação
Portuguesa de Golfe e oferecer 9
buracos para os amantes deste
desporto ao ar livre.
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TO SURF

Portugal é um país central no panorama mundial do surf e
um destino por excelência, onde o surf é praticado 365
dias por ano. O norte de Portugal é conhecido por ter um
mar mais agitado, características essas procuradas pelos
praticante de surf e bodyboard.

Em Matosinhos, em família, com amigos ou em casal, seja
profissional ou iniciante, aqui temos tudo o que precisa
para aproveitar o bom tempo e algumas ondas. Com 10
escolas de surf presentes na cidade, não faltam opções
para aprender a surfar ou praticar. E mesmo que não tenha
trazido o seu material, eles também têm a opção de alugar.

KARTS

Emoção da largada à chegada, durante todo o ano.

O concelho de Matosinhos tem duas pistas de kart, para
que possa sentir toda a adrenalina ao volante.

Com circuito em pavilhão fechado (Perafita) ou circuito
aberto (Cabo do Mundo), a escolha mais difícil será o
momento ideal para a ultrapassagem.
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A CASA DA ARQUITECTURA

Os edifícios, agora recuperados e adaptados, integravam a
antiga fábrica construída entre 1897 e 1901 pela empresa
Menéres & Companhia, destinada à Real Companhia Vinícola.
Resistente à progressiva transformação industrial e ocupação
habitacional do local, a sua preservação e adaptação deve-se ao
seu elevado valor patrimonial e cultural.

A propriedade faz parte do Plano de Urbanização de
Matosinhos Sul, desenhado por Álvaro Siza.

O bloco da Real Vinícola, conjunto recuperado pela Câmara
Municipal de Matosinhos com projeto do arquiteto Guilherme
Machado Vaz, ocupa uma área de 4.700 m2. As áreas públicas
para exposições e apresentações, com auditório, biblioteca e
loja, representam 36% do espaço, conservação e manutenção
38% e gestão e produção interna 10%. Os usos comuns
correspondem a 16% de sua superfície.

A Casa da Arquitectura, em conjunto com outras entidades
nacionais e internacionais, estabelece uma ampla rede de
arquivos de arquitetura, fomentando a troca de experiências,
coleções, métodos de trabalho e técnicos especializados.

Encontra-se também numa posição privilegiada para assumir a
responsabilidade de mostrar ao público o trabalho desenvolvido
pela rede, uma vez que a maioria dos arquivos atualmente a
funcionar em Portugal não dispõe de uma área de exposição
própria.

VISITAS:
TERÇA A SEXTA – 10:00 ÀS 18:00
SABADO E DOMINGO – 10:00 ÀS 19:00
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A TERMINAL DE CRUZEIROS

Inaugurado em 2015, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões,
projetado pelo arquiteto Luís Pedro Silva, rapidamente se tornou
um ex-libris da cidade de Matosinhos.

O edifício, cuja configuração lembra as amarrações dos barcos ao
cais, combina a sua forma vanguardista com um revestimento
inspirado num dos mais tradicionais materiais decorativos
portugueses: o azulejo. Um milhão de azulejos, produzidos pela
histórica fábrica de porcelanas da "Vista Alegre", cobrem a
estrutura do edifício e permitem um curioso jogo de luz ao longo do
dia.

Capaz de receber os mais modernos e gigantescos navios de
cruzeiro, o Terminal é uma das principais entradas de turistas da
região, mas também abriga um grande conjunto de laboratórios de
pesquisa da Universidade do Porto relacionados às ciências do meio
aquático.

VISITAS AOS DOMINGOS DAS 09H30 ÀS 12H

TITAN DE LEIXÕES

Marca do património industrial português e mundial, pelas suas
características únicas, a "colossal" grua Titan, utilizada na
construção do Porto de Leixões, em Matosinhos, no século XIX, foi
recuperada e está aberta a visitas.

O Titan, na zona sul do Porto de Leixões, surge com muitas das suas
peças originais, sobretudo os componentes mecânicos, sendo agora
possível visitá-los ao longo de quase 69 metros de comprimento e
17 metros de altura.

A retranca do Titan pode ser visitada ao longo de toda a sua
extensão e no final é possível contemplar a vista que cobre as
cidades do Porto e Matosinhos, as suas praias, o Oceano Atlântico
ou o Porto de Leixões, onde se pode assistir ao embarque e
desembarque de mercadorias, mas também o embarque e
desembarque de passageiros no terminal.

VISITAS SEXTA A DOMINGO – 10:00 ÀS 17:00 
(ENCERRADO À HORA DE ALMOÇO 13:00)
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A MUSEU CONSERVAS PINHAIS

Na fábrica das conservas Pinhais, em Matosinhos, as conservas
(sardinha e cavala) são feitas à mão tal como era aquando da sua
fundação. Desde 1920 que aqui são produzidas sardinhas
portuguesas frescas, através de processos manuais que vão desde a
recolha do peixe, o processamento, cozedura, lubrificação na lata e
expedição do produto. Uma paixão da família Pinhal, herdada do
fundador António Pinhal.

Uma paixão que passou para o filho e agora está nas mãos do neto e
bisneto, ambos António de nome, seguindo a tradição familiar e
que, empregando 100 pessoas, não investiu na industrialização da
produção. Graças a isso , apresenta ao consumidor conservas
diferenciadas, que não são encontradas em grandes lojas de
distribuição, mas sim em lojas gourmet e são as preferidas por
importadores internacionais, muitos desde a fundação da Conserva
Pinhais em mercados consumidores exigentes que absorvem 90% do
que é produzido lá.

VISITAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H30 ÀS 16H00
EXCETO FERIADOS

MUMMA

Situado no Palacete Visconde de Trevões, o Museu da Memória de
Matosinhos é um ponto de encontro entre o passado e o presente
de Matosinhos, com um desenho museográfico, recorrendo às novas
tecnologias através de uma viagem virtual por 15 locais
emblemáticos de Matosinhos.

Além de obras de arte e objetos de valor histórico, o museu dá
atenção especial às pessoas, apresentando depoimentos de
cidadãos de diversas áreas da sociedade. No 2º piso, o visitante tem
a possibilidade de gravar o seu próprio testemunho em vídeo para
integrar o Museu da Memória de Matosinhos.

O funcionamento deste espaço foi projetado de forma estar em
permanente atualização.

VISITAS DE TERÇA A DOMINGO, DAS 10H ÀS 18H, 
EXCETO NA HORA DO ALMOÇO, COM INTERVALO DAS 13H ÀS 15H
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A FAROL DE LEÇA DA PALMEIRA

No final do século XIX, já era reconhecida a necessidade de um farol
em Leça ou Leixões, mas foi apenas no século XX (1919), que se
desenvolveram planos para a criação do mesmo. A obra foi dirigida
pelo Eng. José Joaquim Peres e a sua torre tem 46m de altura e
3,5m de diâmetro, sendo o segundo farol mais alto do país e o
último a ser construído em Portugal Continental.

A sua entrada em funcionamento a 15/12/1926 coincidiu com a
extinção do farol de Nossa Senhora da Luz, o primeiro da costa
portuguesa (1761). A Escola do Farol funcionou nas instalações do
farol de Leça entre 1926 e 1962.

Entre outros marcos históricos dignos de nota, em 1979 passou a
controlar o funcionamento dos faróis do porto de Leixões (Quebra-
mar, Molhe Norte e Molhe Sul) e o farol de Felgueiras à entrada da
barra do Douro. Esta foi a primeira rede de telecontrolo a existir em
Portugal.

VISITAS GRATUITAS À QUARTA-FEIRA, DAS 14H ÀS 17H

CASA DE CHÁ DA BOA NOVA

A Casa de Chá da Boa Nova, obra do Arq. Álvaro Siza Vieira
(1958/63), está classificado como Monumento Nacional desde 2011.
Nascida entre as rochas, esta casa de chá com vista para o mar, com
grandes janelas envidraçadas, é vista como um paradigma para a
inserção e integração da arquitetura no local .

Outrora Casa de Chá, é hoje um restaurante premiado com duas
estrelas Michelin. O lema do restaurante é “o mar à mesa”,
refletindo a tradição local e os produtos da terra, sem esquecer a
ligação da propriedade ao mar, tirando partido da extraordinária
qualidade do peixe e marisco desta zona costeira de Portugal.

É um espaço invulgar, com grandes janelas com vista para o
horizonte e para o oceano.

VISITAS AO INTERIOR COM RESERVA PRÉVIA
(RESERVAS POR TELEFONE: +351222404663)
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A PISCINA DAS MARÉS

Obra-prima de Álvaro Siza Vieira, a Piscina das Marés foi inaugurada
em 1966, sendo classificada como Monumento Nacional mais de 40
anos depois.

Considerado um exemplo da harmonização dinâmica do espaço
construído com as formas criadas pela Natureza, apresenta-se como
uma boa alternativa ao mar aberto.

VISITAS AO INTERIOR COM RESERVA PRÉVIA
(RESERVAS POR TELEFONE: +351222404663)

MUSEU QUINTA DE SANTIAGO

O edifício, uma habitação burguesa de finais do século XIX, foi
mandado construir por João Santiago de Carvalho, para sua
residência. Adquirida pela Câmara de Matosinhos em 1968, foi
posteriormente restaurada sob a direção do Arq. Fernando Távora.
Além do interesse arquitetónico do edifício, projetado pelo italiano
Nicola Bigaglia, o Museu, instalado desde 1996, abriga três tipos de
coleções: móveis da época de sua construção, pintura e escultura.

O Museu apresenta exposições de média e longa duração centradas
na vasta coleção de arte do Município de Matosinhos, com
particular destaque para três pintores profundamente identificados
com a cidade: António Carneiro, Agostinho Salgado e Augusto
Gomes. O jardim completa o espaço e convida a um agradável
passeio,

Preservar e divulgar a memória histórica de Matosinhos e Leça da
Palmeira através da arte é a missão central deste museu.

Visitas de terça a domingo, das 10h às 13h e das 15h às 18h.VISITAS
AO INTERIOR COM RESERVA PRÉVIA

(RESERVAS POR TELEFONE: +351222404663)
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Eurostars Matosinhos
O Eurostars Matosinhos reúne o magnetismo e o ambiente único das
praias atlânticas num alojamento de design onde se presta atenção
aos mínimos detalhes.

Situado no coração de Matosinhos, uma zona costeira com excelentes
ligações ao Porto, o hotel oferece toda uma gama de serviços e
funcionalidades.

Os quartos do Eurostars Matosinhos são espaços acolhedores e
convidativos, onde a luz e a inspiração marítima ganham destaque.
Cada quarto está equipado com uma vasta gama de serviços e
funcionalidades, que garantem uma estadia agradável e relaxante.

Concebido a pensar no relaxamento, o Eurostars Matosinhos dispõe
de piscina interior, centro de bem-estar completo e ginásio

Four Points by Sheraton
Quer viaje em negócios ou lazer, o Four Points by Sheraton
Matosinhos dá-lhe as boas-vindas com conforto de quatro estrelas,
serviço excecional e uma localização ideal na cidade.

O hotel oferece uma ampla variedade de instalações e serviços,
incluindo um centro de negócios, receção 24 horas, bar com refeições
saborosas e bebidas refrescantes durante todo o dia, uma cafetaria
com uma vasta seleção de pastelaria, um ginásio equipado com os
melhores equipamentos e um estacionamento para seu carro.

A praia de Matosinhos fica apenas a 5 minutos a pé do hotel, perfeita
para surf e outros desportos aquáticos. Como zona de pesca, os
restaurantes locais oferecem-lhe os mais maravilhosos peixes frescos
e mariscos para o seu deleite.
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Sea Porto Hotel
O Sea Porto Hotel está estrategicamente localizado no coração de
Matosinhos, próximo do Porto de Leixões e do premiado Terminal de
Cruzeiros.

Inspirado no mar e na tradição naval e portuária, este hotel combina
conforto e modernidade com um rico património histórico, cultural e
gastronómico para quem visita a cidade em negócios ou lazer.
Ambiente acolhedor, conforto, luz e segurança são as características
que encontrará quando nos visitar.

Os elegantes quartos do Sea Porto Hotel apresentam uma decoração 
clean, incluindo referências a locais de interesse emblemáticos e 
elementos históricos de Matosinhos.

Tryp Porto Expo
O recentemente remodelado TRYP Porto Expo Hotel está localizado 
em Leça da Palmeira. Com 4 estilos diferentes à escolha (familiar, 
fitness, premium e standard), o Hotel TRYP Porto Expo dispõe de 117 
quartos e 3 suites.

O restaurante está aberto todos os dias ao pequeno-almoço com um 
buffet quente e frio. Ao almoço e jantar, o Restaurante Mercato serve 
especialidades locais e cozinha internacional.

O hotel fornece carregadores para veículos elétricos (um específico 
para TESLA) sujeitos à disponibilidade.
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B&B Hotel Porto Expo
Aeroporto
O B&B Hotel Porto Expo Aeroporto oferece
instalações modernas e muito bem
equipadas. Se a sua visita for a trabalho, o
hotel dispõe de amplas salas de trabalho com
TVs de alta definição e todo o equipamento
necessário para tornar as suas sessões o mais
produtivas possível.

Como de costume nos hotéis B&B, o hotel 
oferece depósito de bagagem gratuito, café e 
chá gratuitos, serviço de check-out tardio até 
as 15h, loja de B&B e serviço de lavanderia. 
Além disso, dispõe ainda de estacionamento 
gratuito.

Os quartos do hotel estão equipados com a 
mais recente tecnologia, com wi-fi gratuito e 
TVs de alta resolução com dispositivos 
chromecast embutidos.

Holiday Inn Express Porto –
Exponor
Holiday Inn Express Porto-Exponor está 
localizado apenas a 8 minutos de carro do 
Aeroporto Francisco de Sá Carneiro.

A localização em frente ao centro de 
convenções Exponor, em Leça da Palmeira, 
significa que pode desfrutar de um pequeno-
almoço buffet gratuito e ainda chegar a 
tempo à sua reunião matinal.

Relaxe num quarto contemporâneo e receba 
e-mails através do wi-fi. Sirva-se de chá e 
café de cortesia e refresque-se no 
revigorante chuveiro com pressão.

Peça aos funcionários da receção 24 horas do 
Holiday Inn Express Porto-Exponor para 
recomendar os seus restaurantes locais 
favoritos. Após o jantar, converse com os 
amigos no nosso elegante Lobby Bar.

Hotel Porto Mar
O Hotel Porto Mar é um hotel com um estilo 
arquitetónico único dos anos 40, inspirado na 
temática do mar. É um hotel familiar, sempre 
pronto para oferecer o melhor serviço aos 
hóspedes. 

Os materiais utilizados na decoração do hotel 
foram pensados para lhe proporcionar um 
ambiente acolhedor e moderno. O edifício do 
Hotel fica em frente a uma estação de metro, 
ou se preferir, a poucos metros de outros 
transportes públicos como táxi ou autocarro.

Todos os quartos do Hotel Porto Mar estão 
equipados com Ar Condicionado, tv cabo, 
cofre, Wi-Fi gratuito e mini bar.

O hotel tem atendimento 24 horas e serviço 
de despertar.
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Moov Hotel Porto Norte
O Moov Hotel Porto Norte dispõe de 7 pisos,
129 quartos e 25 lugares de estacionamento.
É um hotel confortável com uma seleção
cuidadosa dos serviços disponíveis para que
possa ter tudo o que é importante sem pagar
muito.

Os serviços oferecidos valorizam o que
realmente é crucial para uma estadia prática
e acolhedora: receção aberta 24 horas,
limpeza diária, estacionamento privativo, wi-
fi gratuito, buffet de café da manhã e
equipamentos eficientes.

Os quartos apresentam decoração
minimalista, isolamento acústico,
climatização, cama de casal, piso de madeira,
TV de tela plana a cabo, mesa de trabalho
com telefone e móveis sofisticados de
madeira. A casa de banho privativa é
funcional e inclui um chuveiro.

O Valentim
A Valentim está localizado em Matosinhos,
uma cidade hospitaleira com grandes
tradições piscatórias.

Localiza-se a 5 minutos a pé da estação de
metro, autocarro, praia, Mercado Tradicional
e Terminal de Cruzeiros.

Na zona envolvente existem várias
acessibilidades como comércio local,
farmácias, lojas de conveniência,
restaurantes, bares e escolas de surf.

O hotel oferece check-in e check-out
automáticos e possui um terraço em uma
área comum.

Urban Hotel Amadeos
O Hotel Amadeos está estrategicamente 
localizado em Matosinhos, a 10 minutos a pé 
da praia e a 2 minutos da Estação de Metro 
Câmara de Matosinhos, que faz a ligação 
com os principais marcos culturais da cidade.

Os quartos do Amadeos têm piso em parquet 
e móveis modernos de madeira. Estão 
equipados com uma televisão LCD por 
satélite, ar condicionado, acesso Wi-Fi 
gratuito e casa de banho privativa com 
secador de cabelo.

De manhã, o hotel serve um buffet de 
pequeno-almoço continental diário. O bar 
oferece uma seleção de refeições ligeiras 
acompanhadas pelo maravilhoso Vinho do 
Porto.

A equipa da receção 24 horas auxilia no 
aluguer de carros e oferece informações 
sobre as atrações locais. O hotel Amadeos 
dispõe também de um serviço de limpeza a 
seco.
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Posto de Turismo de Matosinhos - 229392412

Posto de Turismo de Leça da Palmeira - 229392413

Táxis de Matosinhos - 220998593

Urgências - 112

PSP (Matosinhos) - 229399040

Bombeiros Matosinhos/Leça - 229984190

Bombeiros Voluntários de Leixões - 229380018


