MATOSINHOS
LEÇA DA PALMEIRA

MATOSINHOS
Em pleno século XI, quando Portugal ainda não existia, Matosinhosà data designada como “Matusiny” ou “Matusinus” era já uma das vilas atribuída aos
avanços dos Romanos. A origem do nome estará, possivelmente, na figura da
mitologia grega apelidada de"Amato'; filho de Hércules. Diz a História que os romanos
baptizavam as principais cidades, portos e outros locais importantes que iam
conquistando com o nome de deuses, césares, heróis ou personagens mitológicas.
Assim sendo, Matosinhos poderá ser uma evolução do prefixo "Mate'', originário do
apelido "Amato''. O nome evoluiu depois para Salvador de Matosinhos, mantendo-se
assim até finais do século XIX. Com a organização administrativa do país, em 1833,
Matosinhos é integrada no Julgado de Bouças, a par de freguesias como
Leça da Palmeira, Lavra, Aldoar, Leça do Balio, Santa Cruz do Bispo, Custóias,
Nevogilde, S. Mamede Infesta e Perafita. Três anos depois, Bouças foi elevada
à categoria de Vila, com sede no lugar da Senhora da Hora. Quanto à Vila de
Matosinhos, constituída por Matosinhos e Leça da Palmeira, foi criada em 1853,
passando a ser o centro do concelho a 6 de Maio do mesmo ano. Na sequência de um
pedido do Julgado de Bouças, foi criado o concelho de Matosinhos.
Desde então, o crescimento de Matosinhos não tem parado, tendo-se transformado,
inclusive, no palco da maior evolução urbana do Grande Porto. Uma consequência,
sobretudo, do desenvolvimento do comércio, da indústria e da actividade piscatória.
Acompanhando a concentração industrial nas áreas alimentar, metalomecânica,
construção civil e construção naval, petroquímíca, óleos alimentares, conservas de
peixe, panificação, transformadora e derivados, entre outras. O Porto de Leixões veio
atestar esse progresso visível em Matosinhos
A Freguesia tornou-se um Porto de Abrigo de várias carreiras de navegação
internacionais, o que possibilitou um intenso intercambio comercial com o país e com
o mundo.
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EVOLUÇÃO
Com o Programa Pólis, o crescimento de Matosinhos ganhou um novo impulso.
A marginal da cidade - uma das zonas mais procuradas - tem sido alvo de várias
intervenções, de caráter patrimonial e paisagístico, assinadas por arquitectos de renome.
Foi construído um Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, com o objectivo
futuro de assegurar e acompanhar processos na área ambiental integrados nas diversas
áreas de intervenção Pólis de Matosinhos
Também a área do Monumento do Senhor do Padrão, localizado junto ao molhe Sul de
Leixões e classificado como Monumento Nacional devido à sua referência
histórico-cultural, foi alvo do Programa Pólis. O projeto desenhado para aquele espaço
contempla um espaço verde aberto e de utilização pública. No entanto, o Passeio
Atlântico, que liga a cidade do Porto a Matosinhos, é provavelmente das mais
significativas intervenções na Cidade.
A avenida marginal de Matosinhos estende-se ao longo de dois quilómetros,
desde a Avenida General Norton de Matos à avenida Montevide, já no Porto, e pretende
conjugar o bem-estar e a utilidade com a beleza e a paisagem. O projeto é assinado pelo
arquitecto Souto Moura e contempla a criação de um Centro de Apoio a Actividades
Náuticas, um Centro de animação e diversões, uma piscina e restaurantes.
.

2

LEÇA DA PALMEIRA
Um documento datado do século XIII refere a existência de uma paróquia denominada
S. Miguel da Palmeira, pertencente ao julgado da Maia. O nome terá origem numa
importante igreja existente, que tinha por Orago S. Miguel. Antes de ter a designação
que hoje conhecemos, Leça foi ainda S. Miguel de Bouças, Leça de
Matosinhos, S. Miguel de Moroça e Lessa da Palmeira. Em 1758, o lugar de Leça da
Palmeira, propriedade do Marquês de Fontes e Abrantes, era habitado por 224 familias,
num total de 777 pessoas, a maioria das quais vivia das soldadas de pilotos, mestres de
navios e marinheiros. Foi em 1853, durante o reinado de D. Maria II, que Leça da
Palmeira, juntamente com Matosinhos, foi elevada a vila. Anos mais tarde, a 28 de Maio
de 1984, também em conjunto com Matosinhos, foi elevada a
cidade
Foi também nesta década que arrancaram as obras do Porto de Leixões. Em 1885, já era
possível pôr a funcionar um dos dois enormes guindastes, capazes de pegar em blocos
de 50 toneladas. Sete anos depois, em 1892, as obras fundamentais estavam concluídas
e muitos barcos se abrigavam ali. A obra empregou perto de 2 mil operários e
implicou alteraçõe a vários níveis. Leça da Palmeira passou a acolher
marinheiros e passageiros dos navios de todas as origens. Este movimento provocou
uma enorme agitação, quer em Leça da Palmeira, quer em Matosinhos, ambas
portadoras de uma identidade litoral que se queria valorizar .
Os primeiros banhistas terão começado a chegar a Leça da Palmeira por volta de 1820,
era leça ainda apenas uma pequena aldeia de pescadores ligada a Matosinhos e ao Porto
pela Ponte de Pedra. Foi a partir da década de 1850, após a elevação à
qualidade de vila, que a vivência social de praia começou a ganhar um peso maior, sendo
marcada, sobretudo, pela presença dos ingleses. A partir de 1872, com a inauguração do
"americano", vários ingleses passaram, inclusive, a viver em Leça todo o ano. De acordo
com o Livro de Registo dos Estrangeiros, em 1900 contavam-se cerca de 55
ingleses entre os residentes naquela freguesia. Um número que correspondia a 77 % do
total concelhio e que cresceu até às 9 dezenas na década de 1920. No entanto, a partir
de 1920 começa a ser notório um decréscimo da comunidade britânica residente, em
parte devido ao recomeço das obras no Porto de Leixões, mas também em
consequência da democratização dos transportes aéreos e das telecomunicações.
Os registos revelam que no ano de 1930 habitavam em Leça da Palmeira cerca de 25
ingleses com mais de 14 anos. Não obstante, os ingleses contribuíram para uma procura
intensa das praias de Leça, cada vez mais cobiçada pela burguesia portuense. No final do
século XIX a Leça balnear já estava construída e cresciam em seu torno
interesses sócio-económicos relevantes para o crescimento da freguesia. Nas décadas de
1920 e 1930 do século XX, Leça da Palmeira passa para uma nova etapa de construção e
divulgação de uma imagem urbano-balnear. É criada a Comissão de Iniciativa e Turismo
de Leça da Palmeira, que assume um papel decisivo na congregação de iniciativas até
então dispersas a fim de melhorar as praias e a freguesia; as ruas têm um novo
alinhamento; nasce a Alameda e alargam-se as ruas do núcleo urbano antigo.
Leça “soube fabricar” um novo espaço de lazer e a aproveitar a sua situação em relação
a Leixões - local de embarque e desembarque de passageiros, para desenvolver
o serviço de hospedara, conciliando, assim, o lazer e a função residencial.
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EVOLUÇÃO
Daí resultou um notório crescimento urbano. No final da década de 1920, foi construído
o jardim Domingues de Oliveira e iniciados o saneamento, a iluminação e a obra da
avenida da Marginal.
Cerca de meio século depois, Leça, em conjunto com Matosinhos, é elevada à categoria
de cidade. Hoje, tem como grandes motores industriais e comerciais, a Exponor, a
Petrogal e o Porto de Leixões. A nova Marginal, desenhada pelo Arquiteto Siza Vieira e
os diversos monumentos nas suas proximidades, tais como a Piscina das Marés, Casa de
Chá da Boa Nova, Farol, Forte de Nossa. Senhora Das Neves, entre outros, são uma
atracção a não perder.
(Adaptado de textos de Oliveira,José Maria ; Felgueiras, Guilherme
Felgueiras e Faria, Godinho)
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1- Igreja Matriz de Matosinhos

2 -Monumento aos Pescadores

3 - Casa do Ribeirinho

No séc. XVI iniciou-se a construção
deste notável imóvel de traça
renascentista, que tem sido objeto de
inúmeras alterações até à atualidade.
São de admirar as duas torres sineiras, o
frontão quebrado, a porta principal
decorado com um medalhão, no qual se
insere uma concha de vieira e os dois
nichos laterais que contêm as estátuas
de S. Pedro e S. Paulo.
No espaço interior, dividido em três
naves,
destaca-se
o
imponente
altar-mor de talha dourada, que integra
na parte central um nicho com imagem
de Cristo crucificado, atribuída aos
séc. XII / XIII.
Trata-se de uma escultura em madeira
oca, com cerca de dois metros de altura
e extremamente curiosa, dada a
assimetria simbólica do olhar, já que o
olho esquerdo se dirige para o Céu e o
direito para a Terra, numa clara simbiose
entre Deus e o Homem

Localizada um pouco mais abaixo da
Igreja Matriz de Matosinhos, esta
escultura de Irene Vilar é uma
homenagem ao Pescador, uma das
profissões que mais influenciou o
crescimento e o desenvolvimento da
Cidade de Matosinhos.

Construída ao longo dos séculos XVIII,
XIX e XX, a Casa do Ribeirinho é um dos
espaços mais antigos da cidade de
Matosinhos, tendo sido habitada por
figuras emblemáticas da história, entre
elas António Bernardo de Brito e Cunha,
um dos “mártires da liberdade”,
imortalizado na estátua de D. Pedro IV,
no Porto.
Possuindo diversos espaços interiores
- Sala Inglesa, Sala Império, Sala de
Jantar e Salão. A Casa do Ribeirinho
integra
também
uma
Capela
Oitocentista e dois jardins, um mais
afrancesado com buchos e outro de
características românticas, com espécies
exóticas, incluindo duas palmeiras
centenárias

4 - Fonte dos Dois Amigos

5 - Biblioteca Florbela Espanca

6 - Anémona

Em 1853 dois amigos, Manuel da Silva
Santos e João José dos Reis, dito
Conde de S. Salvador de Matosinhos,
mandaram construir na antiga Rua da
Igreja, uma fonte que marcou o fim de
séculos em que o abastecimento de
água era feito através de poços abertos
nos
quintais
das
Habitações.
A fonte ficou conhecida como a “Fonte
dos Dous Amigos” em honra dos
Beneméritos.

Ganhou
o
nome
da
Poetisa
alentejana, que viveu os últimos anos da
sua vida em Matosinhos, em 1990. Em
Maio de 2005, foi mudada para um
edifício construído de raíz, projetado
pelo arquiteto Alcino Soutinho. Neste
edifício funciona agora, a Biblioteca
Municipal, o Arquivo Histórico e a
Galeria Municipal. A Biblioteca conta
atualmente com um acervo de cerca de
77 mil monografias, 280 períodicos,
3200 documentos áudio e 100
audiovisuais

Da autoria da escultora americana Janet
Echelman, a escultura é inspirada nas
tradições piscatórias de Matosinhos e a
própria rede foi criada nas mesmas
fábricas onde ganham forma os
instrumentos
de
trabalho
dos
pescadores locais.
A rede tem uma altura que não
ultrapassa os 25 metros e o mastro que
a sustenta, com cerca de 40 metros de
altura, é visível, em dias normais, a uma
distância de 1 km a partir dos três
pontos cardeais com acesso terrestre.
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7 - Monumento de Homenagem às
Viúvas - “Tragédia do Mar”
A escultura é da autoria de José Brito e
foi inaugurada em 2005, a 1 de Maio, dia
do Pescador. Inspirado numa das telas de
Augusto Gomes, o monumento presta
Homenagem aos mortos do naufrágio de
1947, que ceifou a vida de 152 homens
do mar, deixou viúvas 71 mulheres e
órfãos 152 crianças. Embora os barcos ou
outros elementos ligados à pesca
estejam ausentes do monumento,
adivinha-se pela angústia visível nos
rostos das mulheres que clamam para
que os maridos e pais regressem com
vida a terra.

8 - Senhor do Padrão

9 - Mercado de Matosinhos

Datado do século XVIII e conhecido
também por “Senhor do Espinheiro” ou
“Senhor da Areia”, este monumento
assinala o local onde, segundo a lenda,
apareceu a imagem do Bom Jesus de
Bouças, mais tarde conhecida por Senhor
de Matosinhos.
Monumento de fortíssimo impacto visual,
até inícios do século XX, este zimbório
encontrava-se isolado no meio do areal
da “Praia do Espinheiro”, sendo visível a
muitos quilómetros de distância quer do
lado da terra, quer do lado do mar.
Não obstante, o “Senhor do Padrão” ter
perdido na sequência do desenvolvimento dos últimos 100 anos, muito do seu
impacto visual, continua a ser uma
importante referência para a cidade e
para a comunidade piscatória.

Classificado como imóvel de interesse
público, o Mercado Municipal de Matosinhos
mantém a sua função original, estando aberto
desde a primeira metade do século XX. Acima
de tudo, consegue aliar a tradição dos antigos
mercados, onde os visitantes enchem os
olhos com a variedade das iguarias e das
bancas multicolores, à beleza arquitetónica do
espaço.

9 - Porto de Leixões
É uma das maiores obras de Engenharia
civil do séc. XIX. O projeto é da autoria
de Nogueira Soares e a construção deste
porto de abrigo de navios arrancou em
1884, tendo sido concluído em 1895.
A bacia, construída em 1984 sustenta em
cada um dos seus molhes os
denominados Titãs. O Titã do Molhe
Norte tem cerca de 400 toneladas e é
movido a vapor. Juntamente com o
Guindaste do Molhe Sul, foi fundamental
para a construção do Porto de Leixões.
Ambos os Titãs estão em funcionamento
e são exemplares quase únicos no
mundo. O seu impacto visual continua a
ser uma importante referência para a
cidade e para a comunidade piscatória.
Classificado como Monumento Nacional
(Decreto-Lei nº 129/77 de 29 de
setembro).
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1 - Igreja Matriz de Leça da Palmeira

2 -Capela de Sant´Ana

3 - Quinta de Santiago

Construída no centro da freguesia no séc.
XVII, a Igreja de Leça da Palmeira teve a
sua última renovação em 1873, pela mão
de João Pinto de Araújo. Composta por
um frontispício de linhas equilibradas, um
frontão triangular no centro e duas torres
sineiras. Entre os altares, de estilo
Barroco Joanino e Rocaille, destaca-se o
Altar-Mor e a Capela do Senhor dos
Passos,
em
Talha
Dourada.
.
Admiráveis são também as imagens
de S. Miguel, o “Padroeiro” e de Nossa
Senhora da Conceição, esculpida em
Pedra Ançã pelo Mestre Diogo Pires.
Esta
última,
trata-se
de
uma
representação
da
Virgem
Maria,
segurando o Menino Jesus no colo.
A peça, datada de 1483, foi oferecida
pelo Rei D. Afonso V ao Convento
Franciscano de Santa Maria da
Conceição. Após a extinção das ordens
religiosas, a imagem foi transferida para a
Igreja de Leça da Palmeira, em 1852,
onde ainda permanece

Situada ao lado da Igreja Matriz,
a Capela de Sant´Ana foi edificada no
séc. XVIII e reconstruída entre 1762 e
1768, a mando do Reverendo José
dos Santos. A capela - mor possui um
retábulo em talha dourada com uma
imagem da Santa Ana, ao centro.
Quando Leça da Palmeira foi atingida
pela cólera, em 1855, este templo foi
utilizado
como
Hospital
de
emergência para prestar assistência
aos doentes. Ainda hoje, existe na
capela uma “Cadeira de Partos”, ali
usada durante vários anos.

A Casa de Santiago foi mandada
construir por João Santiago de
Carvalho e Sousa, para sua residência
na última década do século XIX.
Era então designada por “Quinta de
Villa Franca”, numa alusão ao local
onde se encontrava. O autor do
projeto foi Nicola Bigaglia, veneziano
radicado em Portugal desde a década
de 1880. A casa adota um estilo
arquitetónico eclético e revivalista, ao
gosto da época, integrando elementos
neo-medievais num tom genérico
renascentista que caracterizará as suas
obras posteriores .
A variedade de elementos estruturais
e decorativos, a sua expressividade e o
seu simbolismo, fazem desta casa um
elemento interessantíssimo de estudo.
A casa foi adquirida pela Câmara
Municipal de Matosinhos em 1968,
tendo a sua recuperação e adaptação
a museu sido dirigida pelo arquiteto
FernandoTávora

.

4 - Quinta da Conçeição
Inicialmente denominada de Quinta da
Granja, foi a casa dos frades
Franciscanos que ali se instalaram,
fundando um convento dedicado a
Nossa Sr.ª da Conceição. Em 1837,
após a extinção das ordens religiosas, o
Convento foi vendido a Manuel
Guimarães em hasta pública por seis
contos. Mais tarde, em 1956, foi
adquirida pelo Estado e requalificada
pela Câmara Municipal de Matosinhos,
que a transformou em Parque Público.
O arranjo do Espaço foi projetado pelo
arquiteto Fernando Távora, que incluiu
belos jardins e preservou alguns dos
elementos do antigo Convento,
designadamente
a
Capela
de
S. Francisco, o Claustro, o Pórtico
Manuelino e diversas fontes e Imagens.
Mais recentemente, foi construída uma
piscina, projetada por Siza Vieira.

5 - Ponte Móvel

6 - Forte Nossa Senhora das Neves

Inaugurada a 30 de Julho de 2007, a
Ponte Móvel veio substituir a anterior
ponte, que contava já com 50 anos de
existência. A nova ponte possui um
vão de 92 metros de comprimento,
sendo a quarta maior ponte
basculante do mundo e a segunda da
Europa. Possui um sistema hidráulico
pioneiro que permite uma maior
facilidade na sua abertura e fecho.

Construído ente 1651 e 1655, pouco
depois da Restauração da Independência,
com o objetivo de assegurar uma melhor
defesa militar costeiram este projecto é de
Frei João Turriano, engenheiro – mor do
reino. O forte possui uma planta de estrela
de 4 pontas, protegidas por colinas
inclinadas e guaritas salientes. A entrada,
faz-se por uma ponte levadiça e a
construção é ladeada por um amplo fosso
seco. Esta obra, deixou de ter funções
militares nos finais do séc. XIX e em 1961
foi classificada como imóvel de interesse
Público. Hoje é a sede da Capitania do
Porto de Leixões.
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7 - Piscina das Marés

8- Farol da Boa Nova

9 -Casa de Chá da Boa Nova

É outra das obras de Siza Vieira de
grande destaque. A Piscina das Marés,
construída entre 1961 e 1966, está
implantada sob a praia de Leça da
Palmeira, aberta para o mar, quase
escondida por entre os rochedos e
paisagem que a envolve. No Verão, é
um ponto de atração para inúmeras
famílias que ali procuram relaxar e
admirar o harmonioso resultado que o
arquiteto conseguiu criar, conjugando o
betão, cobre e madeira. À semelhança
da Casa de Chá, a Piscina das marés é
também classificada como Monumento
Nacional

Património do Estado, o farol da Boa
Nova, o Ex-Libris de Leça da Palmeira,
encontra-se atualmente sob alçada da
Marinha Portuguesa. Projetado pelo
Eng. Joaquim Peres, o farol entrou em
funcionamento a 20 de Fevereiro de
1927. Com cerca de 40 metros de altura,
este farol é o segundo mais alto da costa
Portuguesa. Possui 213 degraus e tem
um alcance de luz de 28 milhas náuticas
(52 quilómetros). Construída em betão,
a torre do farol é caraterizada pela sua
circularidade, a terceira maior do País.
Nas suas instalações funcionou até 1962
a Escola de Formação de Faroleiros.

Construída nas proximidades do Farol da
Boa Nova, a Casa de Chá é uma das
primeiras e mais marcantes obras do
Arquiteto Álvaro Siza Vieira.
Admiravelmente integrada na paisagem
e na estrutura rochosa, destaca-se nesta
construção classificada Monumento
Nacional , o Salão de Jantar que se abre
sobre as rochas através de sumptuosas
janelas em vidro. Dali se podem avistar a
inscrição de versos de António Nobre,
bem
como
a
Capela
da
Boa Nova.
Atualmente, e após profundas obras de
requalificação, a Casa de Chá da Boa
Nova encontra-se reconvertida num
revitalizado espaço de Restauração, sob a
liderança do conhecido “Chef” Rui Paula.

10 - Capela da Boa Nova
À semelhança da Quinta da Conceição,
também a Capela da Boa Nova, foi
fundada pela ordem Franciscana, que aí
se instalou em 1392. Ao longo dos
tempos, sofreu sucessivas reestruturações e hoje, é o único testemunho
que resta do Convento de S. Clemente
das Penhas. Templo de uma só nave, tem
como elementos distintos a rosácea da
porta Principal e o altar-mor, onde
podem ser admiradas as imagens de
S. Clemente das Penhas e de S. João
Batista, ambos ainda venerados naquele
lugar.
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