
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE CELEBRAÇÃO DOS 70 ANOS O MERCADO MUNICIPAL DE 
MATOSINHOS 
Um mercado. Sete décadas. Todas as gerações.  
Gentes, Natureza, Gastronomia, Arte, Ofícios, Vida saudável e Comunidade são os sete pilares propostos 
pelas diversas iniciativas que desde 27 de maio integram o programa de celebração das sete décadas de 
história e de histórias do Mercado de Matosinhos.  
 
 
 

• Showcookings no Mercado  
Sinopse: Desenvolvida sob o mote ‘do produtor ao consumidor’, esta iniciativa propõe a confeção e a 
degustação de pratos de autor, elaborados a partir das melhores matérias-primas produzidas e/ou vendidas 
localmente. 
A entrada é gratuita mas sujeita a inscrição prévia (total de 15 participantes). 
Os showcookings são sempre divulgados na semana que anterior nas redes sociais dos mercados! 
Todos os showcookings são transmitidos em live streaming nas páginas oficiais de Facebook e Instagram dos 

Mercados Municipais de Matosinhos. 
 

• Orientação Desportiva - Volta aos Mercados – até novembro  
Sinopse: Uma iniciativa que promove boas práticas para uma melhor qualidade de vida como o regresso aos 
mercados tradicionais, o consumo preferencial de produtos locais e a prática de atividade mental e física ao 
ar livre…. Tendo como ponto de partida os Mercados Municipais de Matosinhos, espaços emblemáticos do 
comércio tradicional do município, estes percursos combinam a modalidade desportiva de orientação com o 
conceito de passeio turístico e de lazer.  
Organizados pela Câmara Municipal de Matosinhos, cofinanciada pela candidatura PDR 2020 e com a 
produção do Grupo Desportivo 4 Caminhos, os percursos contam com o apoio dos monitores desta 
associação desportiva sedeada em Matosinhos, desafiando o público a descobrir os vários pontos de 
interesse cultural, turístico, comercial e de produção local situados nas envolventes destes equipamentos  
Atividade de acesso gratuito sujeita a inscrição prévia: https://gd4caminhos.com/matosinhos/ 
Info: 964254174 / ori@gd4caminhos.com” 
Próximas edições: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro  
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• Mural de ilustração - patente até novembro; novo mural em dezembro  
Curadoria: Adélia Carvalho  
Ilustração: Cátia Vidinhas  
Sinopse: Desenvolvido sob o mote “Todos ao Mercado”, este mural foi executado no dia 27 de maio, 
evidenciando o papel do Mercado de Matosinhos enquanto ponto de encontro de gerações.  
 

• Instalação desenvolvida por Xico Gaivota (exposição permanente)    
Sinopse: o Mercado de Matosinhos tem um novo e especial habitante… uma peça escultórica de autoria do 
artivista Xico Gaivota, realizada utilizando fragmentos de plástico, recolhidos no mar e nas praias, no âmbito 
do evento-movimento 'se eu fosse mar', que convidou a (re)pensar e a experimentar modelos de produção e 
consumo circulares nos Mercados Municipais de Matosinhos. Foi inaugurada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro, no Dia Mundial dos Oceanos, a dia 8 de junho de 2022. 
Sabia que…  

o Esta peça é composta por mais de 3 centenas de fragmentos (alguns dos quais recolhidos em Matosinhos), pesa 
quase 50 kgs e foi construída com a ajuda de quase 1.000 parafusos e sem recurso a colas ou substâncias 
semelhantes e nocivas para o meio ambiente.   

o Esta peça representa um Rascasso (scorpaena scrofa), peixe da família dos escorpenídeos, que tem coloração 
avermelhada com pequenas manchas escuras, flancos com cristas espinhosas e barbatana dorsal com diversos 
raios moles. Alimenta-se de peixes, crustáceos e moluscos. Esta é uma das espécies mais deslumbrantes do 
nosso oceano comum em Portugal, nomeadamente nos Açores e costa litoral norte. Por ser um peixe das 
rochas, não pode ser pescado pela técnica do arrasto, tornando-o escasso no mercado. De carne muito branca 
e firme, presta-se a inúmeras preparações culinárias;  

 

• Passatempo no Instagram “A que sabem os Mercados Municipais de Matosinhos?”  
Sinopse: Passatempo com oferta de 3 cabazes com produtos dos mercados municipais nos valores de 150€, 
100€ e 50€ aos seguidores que mais comentarem e prescreverem a página de IG dos Mercados. O objetivo é 
materializar a oferta global dos mercados, levando clientes e potenciais clientes a verem esta oferta como 
um todo e, nesse sentido, um todo efetivamente valioso e diferença do que espaços semelhantes possam 
oferecer. Paralelamente, pretende-se aumentar o engagement dos seguidores do perfil de IG dos Mercados, 
provocando a sua interação e prescrição da iniciativa e, consequentemente, da página, através da atribuição 
de um benefício eventual intrinsecamente relacionado a com a experiência de comprar nos mercados 
municipais.  
Próximas edições: agosto, setembro, outubro e novembro  
 

• Jingle dos Mercados  
Sinopse: Além dos melhores saberes e sabores os Mercados Municipais de Matosinhos dão também música 
aos seus clientes, através de um jingle original desenvolvido sob o tema "Bons Vizinhos", lançado a 1 de 
agosto, em homenagem aos vizinhos que desde sempre os acompanham e à boa vizinhança que os Mercados 
proporcionam aos muitos e muitos fregueses e parceiros que sempre acolhe de braços e coração aberto. 
Ficha técnica: Designação: Matosinhos Bons Vizinhos; Composição, Letra e Voz: Saphir Cristal; Letra: Saphir 
Cristal; Arranjo musical (Guitarra, Baixo e Percussões): Celso Miguel; Gravação edição música: João Oliveira e 
João Azevedo 

 

• Especialidades dos Mercados de Matosinhos / vídeo e colecionável mensal  
Sinopse: Um colecionável publicado mensalmente, em formato papel e digital, que promete desvendar 
algumas das mais secretas especialidades e truques gastronómicos de 7 dos mais antigos espaços de 
restauração que atualmente se encontram no Mercado de Matosinhos.  
Próximas edições: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro  

 

• Bem Saber / Bem Fazer - Setenta boas práticas para ficar a saber a melhor forma de fazer 
bem… a si… e ao planeta. 
Sinopse: Iniciativa desenvolvida em parceria com a Associação Portuguesa de Nutricionistas (APN) e que 
decorrerá online nas redes sociais dos Mercados e da APN, até ao final do presente ano.  



 

 

 

• “Olha o toque fresquinho…” 
No final do dia 1 de agosto os Mercados de Matosinhos vão oferecer os toques de telemóvel mais frescos de 
sempre, gravados diretamente nos mercados com a colaboração dos seus operadores.  
O download é gratuito e pode ser feito neste link: 
https://sites.google.com/view/mercadosmunicipaisdematosinhos/p%C3%A1gina-inicial 

 
 

• "Banca de Brincar" - peça escultórica desenvolvida em residência artística por Simão 
Bolivar (exposição permanente)  
O Mercado de Matosinhos foi transformado num brinquedo pelas mãos e pelo talento do artesão Simão 
Bolivar! E todos estão convidados para interagir com esta bonita brincadeira que se encontra desde dia 1 de 
agosto em exposição permanente no Mercado de Matosinhos. O processo foi desenvolvido no mercado, 
entre 1 de junho e final de julho, em conjunto com operadores e clientes, e o objetivo foi o da criação de um 
brinquedo de grande formato que se inspirasse e representasse de alguma forma o dia a dia do Mercado.  
Sinopse: Simão Bolívar, as mãos por detrás do projeto Simão Feito à mão, foi o artista desafiado pelo 
Município de Matosinhos para a residência artística integrada no Programa de Celebração dos 70 anos do 
Mercado de Matosinhos, no âmbito da qual idealizou e realizou esta "Banca de Brincar". Diferente das bancas 
existentes no mercado, dispostas por setores, esta é uma banca mista onde podemos encontrar desde o 
peixe à fruta e aos legumes, das galinhas ao pão… Apresenta uma composição cheia de cores, onde foram 
utilizados a maior variedade possível de materiais recuperados aos resíduos que todos os dias são gerados 
pelo normal funcionamento do mercado.  
Sabia que…  

o Na construção desta peça foi utilizada a maior variedade possível de materiais recuperados aos 
resíduos, que todos os dias são gerados pelo normal funcionamento dos mercados: caixas de 
esferovite que garantem a frescura do pescado, as grades plásticas que transportam e por vezes 
expõem as frutas e verduras, sacos da farinha da padaria, caixas de cartão, caixas dos ovos, frascos 
de vidro, latas de conserva e as garrafas plásticas dos produtos de limpeza.  

o Os materiais em ciclo final de vida útil usados foram explorados e transformados por várias técnicas 
construtivas: colagem, escultura, modelagem, assemblage e papel reciclado. 

o Esta “Banca de Brincar” é um brinquedo dinâmico, sendo dotada de um mecanismo que acionado 
lhe dá vida, através das galinhas que picam freneticamente a partir do topo da banca e dos peixes 
que, metaforicamente falando, de tão frescos que são até saltam vivos da banca.  

o No âmbito desta residência foi igualmente desenvolvido um brinquedo mecânico de pequeno 
formato, igualmente feito a partir de materiais em ciclo final de vida, do qual serão feitos alguns 
exemplares para oferta a operadores e visitantes do Mercado. 
 

• "Rostos dos Mercados" 
Gostam de tratar as coisas e as pessoas que mais gostam por diminutivos, de misturar, de estar em casa, dos 
netos que orgulhosamente ajudam a criar, dos amores com mais de 50 anos e daqueles de quem já têm 
tantas saudades, assinam de cruz e sonham com um mundo melhor, tratam as pessoas pelo nome, falam 
com flores, dançam sempre que podem, apreciam boa comida e comem a sopa toda, abraçam desafios, 
cumprem promessas que fizeram aos pais e gostam de passar a pasta aos filhos, dão chutos na bola, riem 
com vontade, acordam ao som de passarinhos, sentam-se nas dunas para ouvir GNR, não perdem a 
oportunidade de jogar uma boa sueca com amigos, não gostam de estar parados, valorizam a 
honestidade,  gostam do azul do mar, transmitem boas vibrações e não são pessoas de desistir… assim é a 
alma dos Mercados Municipais de Matosinhos e dos 95 rostos retratados nesta iniciativa .  

o Exposição "Rostos dos Mercados" - até 27 de dezembro   
Sinopse: “Uma exposição que é um abraço. Um abraço que é uma homenagem. Uma homenagem 
ao valioso capital humano dos Mercados Municipais de Matosinhos. Um capital humano único, 
composto por múltiplos rostos. Rostos que dão vida aos Mercados. Mercados que hoje, como há 70 
anos atrás, são ponto de encontro de todas as gerações. Gerações que procuram lugares com alma. 
Lugares com alma que concentram em si saberes únicos de experiência feitos. Experiência 
acumulada ao longo de anos de vida, aventuras, desventuras, histórias pessoais e coletivas, que se 
reúnem neste lugar em torno de um bem comum. Bem comum que por ocasião dos 70 no Mercado 
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de Matosinhos a todos convoca para este abraço coletivo às gentes que todos os dias dão alma e 
corpo aos nossos Mercados. Luísa Sal”  
Ficha Técnica; Organização: Câmara Municipal de Matosinhos; Curadoria e ilustração: Tierri Luis; 
Textos: Adélia Carvalho; Design: Luís Trincheiras; Tradução: Jac Piepenbrock 

 
o Caderneta "Rostos dos Mercados" – iniciativa permanente  

Sinopse: iniciativa decorrente da exposição com o mesmo nome com o objetivo de envolver as 
gerações mais novas de clientes num convite a colecionar o rosto destes heróis tantas vezes 
desconhecidos, e que tão cedo madrugam para que possamos ter à nossa mesa os melhores e mais 
frescos produtos. A coleção poderá ser feita através da personalização da caderneta que será 
distribuída nos dois mercados municipais pelos próprios operadores com os carimbos personalizados 
com o rosto e nome de cada um e que lhes foi distribuído no final de 2021.  
Ficha Técnica; Edição: Câmara Municipal de Matosinhos; Ilustração: Tierri Luis; Textos: Adélia 
Carvalho; Design: Luís Trincheiras; Tradução: Jac Piepenbrock 

 
Nota: as iniciativas acima elencadas poderão sofrer ajustes de conteúdo, objetivos e datas de realização.  


