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Mercado Municipal de Matosinhos
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Matosinhos Municipal Market
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Construído em 1884 e atualmente classificado como
Monumento de Interesse Público, o mercado
municipal de Matosinhos é constituído por 142
bancas, 65 lojas interiores e 15 lojas exteriores.

Built in 1884 and currently classified as a Monument
of Public Interest, the municipal market of Matosinhos
consists of 142 stalls, 65 indoor stores and 15 outlets.
Website:

Website:

https://lifecooler.com/artigo/atividades/mercadomunicipal-de-matosinhos/432584
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Chillout Discoteca Bar

https://lifecooler.com/artigo/atividades/mercadomunicipal-de-matosinhos/432584
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Chillout Disco Bar

Situado perto do porto de Leixões, este espaço
funciona como restaurante, bar e discoteca. Esta
casa antiga com um ambiente elegante destaca-se
pela sua pista de dança. Seguido de uma refeição
repleta de sabores nacionais e internacionais,
servidos com requinte, qualquer um pode desfrutar
de uma noite bastante animada neste espaço.

Situated near the port of Leixões, this space works
as a restaurant, bar and nightclub. This old house
with an elegant atmosphere stands out for its dance
floor. Following a meal full of national and
international flavors, served with refinement, anyone
can enjoy a very lively night in this space.

Website:

Website:

https://www.youtube.com/watch?v=udUPaCx97PY

https://www.youtube.com/watch?v=udUPaCx97PY
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Fachada da Capela de Santo Amaro

Facade of the Capela de Santo Amaro
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A reconstrução da fachada da Capela de Santo
Amaro, executada em 2009, obedece a um projecto
do Arqtº Bernardo Távora.
Web site: http://www.cm-

The reconstruction of the facade of the Chapel of
Saint Amaro, executed in 2009, is due to a project of
Arqtº Bernardo Távora.
Web site: http://www.cm-

matosinhos.pt/frontoffice/pages/242?news_id=114
5

matosinhos.pt/frontoffice/pages/242?news_id=1145

3

Dominó

Situado em frente á lota de Matosinhos, este espaço
é conhecido como o sítio perfeito para se
degustar sushi.
É
um
pequeno
espaço
propositadamente
pensado
para oferecer momentos muito intimista aos seus
clientes. A simpatia dos funcionários e a frescura do
peixe são fatores cruciais na escolha deste local.
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Dominó

Located in front of the Matosinhos market, this space
is known as the perfect place to taste sushi. It is a
small space purposefully designed to offer very
intimate moments to its customers. The sympathy of
the staff and the freshness of the fish are crucial
factors in choosing this place.
Website: http://prazeramesa.com/domino-tasca-

Website: http://prazeramesa.com/domino-tascajaponesa/

japonesa/
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Snack Bar Asa De Mosquito

Situado em Matosinhos, este local é conhecido
pela sua tranquilidade e pelos seus petiscos.
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Website: http://www.biomercado.com.pt/

Mosquito Wing Snack Bar

Situated in Matosinhos, this place is known for its
tranquility and its snacks.
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Bio Mercado – Mercearia Biológica

Inovador em Matosinhos. É um local onde se pode
encontrar um grande sortido de produtos biológicos
e ecológicos. Reconhecido pelas frutas e legumes
frescos directamente do produtor e o peixe pescado
à linha vindo directamente de Sesimbra. Este local
está-se a tornar um fenómeno.
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Bio Market - Organic Groceries

Innovative in Matosinhos. It is a place where you can
find a large assortment of organic and ecological
products. Recognized by the fresh fruits and
vegetables directly from the producer and fish caught
on the line coming directly from Sesimbra. This place
is becoming a phenomenon.
Website: http://www.biomercado.com.pt/
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Comida de Rua

Pensado de forma a homenagear a criatividade e o
talento da gastronomia portuguesa, este espaço
tornou-se em algo mais do que uma cozinha sobre
rodas. Famoso pelas suas sandes saborosas, este
espaço valoriza acima de tudo a calma no stress
da cidade e a boa alimentação.
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Street food

Designed to honor the creativity and talent of
Portuguese gastronomy, this space has become
something more than a kitchen on wheels. Famous
for its tasty sandwiches, this space values above all
the calm in the stress of the city and the good food.
Website: http://www.comidaderua.pt/

Website: http://www.comidaderua.pt/
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Café Restaurante Internacional
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International Restaurant Café

Situado mesmo no edificio do Mercado de
Matosinhos, este restaurante em media ronda os
12 euros por pessoa.

Located right in the building of Matosinhos Market,
this restaurant in average around 12 euros per
person.

Website: https://www.zomato.com/pt/porto/caf-

Website: https://www.zomato.com/pt/porto/caf-

internacional-matosinhos-centro

internacional-matosinhos-centro

