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Editorial MIC

A estratégia que definimos 

para o futuro de Matosi-

nhos é muito clara e as-

senta em três pilares: o mar, o mo-

vimento e a cultura. A economia 

relacionada com o mar e o dina-

mismo económico do concelho não dispensam a realiza-

ção de grandes eventos que atraiam visitantes a Matosi-

nhos e que, desse modo, contribuam para dar visibilidade 

àquilo que temos de melhor.

No ano passado, a Câmara Municipal de Matosinhos deci-

diu promover os muito afamados restaurantes da cidade 

e o peixe que neles se serve, por estar consciente de que 

este é um dos fatores que mais visitantes atrai à cidade 

e que mais contribuem para a sua notoriedade externa. 

A campanha “World’s Best Fish”, lançada durante o Rally 

de Portugal, constituiu um grande sucesso, mas a sua vi-

sibilidade não teria sido a mesma se não tivesse surgido 

associada à mais popular prova automobilística do país.

Este é, assim, um bom exemplo do benefício que a aposta 

em grandes eventos culturais e desportivos pode trazer 

à cidade, à sua economia e, em última linha, à criação de 

emprego e ao bem-estar dos matosinhenses. 

Guilherme Pinto
presidente da Câmara 

Municipal de Matosinhos 

Matosinhos empenhou-

-se especialmente no 

regresso do Rally de 

Portugal ao Norte do país, concre-

tizado no ano passado, por ter bem 

consciência do grande entusiasmo 

que esta prova automobilística gera entre os amantes do 

desporto automóvel da região. Um ano depois, os resulta-

dos do investimento que fizemos pode já ser avaliado com 

alguma certeza: um estudo feito pela Universidade do Al-

garve demonstra que a presença do centro nevrálgico da 

prova na Exponor se traduziu num ganho de cerca de seis 

milhões de euros para a economia de Matosinhos.

Este ano, e dando sequência à aposta que fizemos, o pódio 

que consagra os melhores do Rally de Portugal estará ins-

talado na marginal de Matosinhos, aproximando-se ainda 

mais não só dos adeptos e dos curiosos, mas também da 

maior aglomeração de estabelecimentos de restauração 

da cidade. Esperamos, deste modo, que Matosinhos con-

siga tirar ainda maior proveito de uma festa que não é ape-

nas desportiva – é, acima de tudo, um grande fenómeno de 

massas e uma grande oportunidade para a promoção na-

cional e internacional da cidade.

Fernando Rocha, 
vereador da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de 

Matosinhos
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Vodafone Rally de Portugal está de 
regresso a Matosinhos e traz novidades

WRC
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O melhor rally do mundo está 

de regresso à região Nor-

te de 19 a 22 de maio com 

grandes novidades. Face ao êxito 

recorde registado no ano passado, 

a prova renova-se para oferecer às 

centenas de milhares de adeptos 

um espetáculo sem precedentes.

De 19 a 22 de maio, a Exponor, em 

Leça da Palmeira, volta a transfor-

mar-se no “quartel-general” do 

WRC Vodafone Rally de Portugal, 

acolhendo o posto de comando da 

prova, a generalidade das partidas e 

chegadas das etapas.

Matosinhos é um dos 14 municípios 

envolvidos na organização da edi-

ção deste ano. São eles: Amarante, 

Baião, Caminha, Fafe, Guimarães, 

Lousada, Matosinhos, Mondim de 

Basto, Paredes, Ponte de Lima, Por-

to, Valongo, Viana do Castelo e Viei-

ra do Minho.

De novo sedeado em Matosinhos, 

nas instalações da Exponor, o WRC 

Vodafone Rally de Portugal apre-

senta três inovações na edição des-

te ano.

Dia 20, uma fórmula inovadora 

permite o Porto Street Stage, com 

duas passagens por uma classifica-

tiva espetáculo centrada na Avenida 

dos Aliados e desenhada ao longo 

de 1850 metros em vários arrua-

mentos adjacentes. Os espetadores 

vão poder assistir a duas provas de 

classificação no mesmo espaço e 

praticamente em simultâneo.

Para o último dia, duas altera-

ções significativas: as classifica-

tivas de Fafe e Vieira do Minho 

mantêm-se, mas esta última pas-

sa a contar com duas passagens. 

Para isso, o troço foi encurtado 

em cerca de 10km e a terminar à 

entrada da povoação de Angra. 

A entrega de prémios aos vence-

dores do WRC Vodafone Rally de 

Portugal vai ter lugar na Marginal de 

Matosinhos, permitindo uma festa 

de luz e cor com o mar a servir de 

cenário.

Com uma extensão total de 

1.684km, dos quais 368km compe-

titivos distribuídos por 19 classifi-

cativas, o WRC Vodafone Rally de 

Portugal afirma-se com um mo-

delo contemporâneo, compacto e 

perfeitamente adaptado às expe-

tativas da FIA, do promotor e dos 

participantes.

À semelhança do ano anterior, 

Matosinhos espera, mais uma vez, 

milhares de pessoas, vendo o WRC 

Vodafone Rally de Portugal como 

uma oportunidade única de dar a 

conhecer o Concelho, a sua cultu-

ra e gastronomia, o que contribui-

rá para a sua promoção turística e 

económica.

 

ENTREGA DE PRÉMIOS AOS VENCEDORES 
NA MARGINAL DE MATOSINHOS
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15:32
SS 13 Baião 2

(18,66 km)

16:14
SS 14 Marão 2

(26,31 km)

17:42
SS 15 Amarante 2

(37,67 km)

 

22.05.2016
07:04
SS 16 Vieira do Minho 1

(22,47 km)

09:08
SS 17 Fafe 1

(11,19 km)

10:04
SS 18 Vieira do Minho 2

(22,47 km)

12:08
SS 19 Fafe 2

(Power Stage)

(11,19 km)

15:45
Cerimónia de Pódio

(Matosinhos)

 

19.04.2016
Fecho das Inscrições

 

17.05.2016
07:30 / 19:00
Reconhecimentos

dia 1

(de acordo com 

o programa no 

Regulamento Particular)

 

18.05.2016
07:30 / 19:00
Reconhecimentos

dia 2

(de acordo com 

o programa no 

Regulamento Particular)

 

19.05.2016
07:30 / 11:30
Shakedown 

(Pilotos P1)

09:00 / 11:30
Shakedown 

(Pilotos P2 e P3)

Programa 

11:30 / 13:00
Shakedown 

(Outros pilotos)

Paredes 

(4,61 km)

17:25 / 17:45
Sessão de autógrafos

Campo de São Mamede, 

Guimarães

18:10
Partida para a Secção 1

Campo de São Mamede, 

Guimarães

19:01 
SSS 1 Lousada

 (3,36 km)

 

20.05.2016
09:30
SS 2 Ponte de Lima 1

(27,44 km)

10:14
SS 3 Caminha 1

(18,03 km)

11:03
SS 4 Viana do Castelo 1

(18,70 km)

15:39
SS 5 Ponte de Lima 2

(27,44 km)

16:23
SS 6 Caminha 2

(18,03 km)

17:12
SS 7 Viana do Castelo 2

(18,70 km)

19:03
SS 8 Porto Street Stage 1

(1,85 km)

19:18
SS 9 Porto 

Street Stage 2

(1,85 km)

 

21.05.2016
09:42
SS 10 Baião 1

(18,66 km)

10:24
SS 11 Marão 1

(26,31 km)

11:52
SS 12 Amarante 1

(37,67 km)

do Evento
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19 a 22 de maio

Tal como na edição de 2015, a 

manhã de quinta-feira, dia 19, 

é reservada ao shakedown, 

que se disputa no concelho de Pare-

des, com as últimas centenas de me-

tros a decorrerem no interior das ins-

talações do Kartódromo de Baltar.

A partida do Rally acontece ao final 

da tarde, novamente em Guimarães, 

tendo como pano de fundo o Castelo 

que representa o berço da nacionali-

dade.

Os concorrentes seguem depois para 

a pista de ralicross de Lousada onde, 

Quatro 
 DIAS DE GRANDE EMOÇÃO

a partir das 19h, tem lugar a única 

“Super Especial” do rally, com dois 

carros a correrem em simultâneo 

em pistas paralelas e espetáculo ga-

rantido para dezenas de milhares de 

pessoas.  

Na sexta-feira, dia 20, a prova des-

loca-se para o Alto Minho, com três 

classificativas – as já conhecidas 

Ponte de Lima, Caminha e Viana do 

Castelo, contando cada uma com 

dupla passagem dos concorrentes, 

a primeira de manhã e a segunda du-

rante a tarde.

Ao final da tarde, a partir das 19h00, 

realiza-se o Porto Street Stage, uma 

das grandes novidades do rally e que 

integra as provas de classificação 8 e 

9.

No sábado, dia 21, a caravana do WRC 

avança para a zona do Marão, com 

uma dupla passagem por três troços 

diferentes, igualmente reconduzidos 

da edição anterior – Baião, Marão e 

Amarante, sendo este o mais longo 

de toda a prova, com 37,67 km.

A cerimónia final de consagração dos 

vencedores do Vodafone Rally de 

Portugal 2016 acontece num local 

emblemático de Matosinhos, na Mar-

ginal, no dia 22 de maio, a partir das 

15h45.
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Em quatro troços do rally – Caminha, Baião, Ama-

rante e Vieira do Minho – os adeptos têm à sua 

disposição uma zona espetáculo especial, de-

signada “FUN ZONE”. O público pode aceder a cada uma 

destas “FUN ZONE” a partir da noite anterior à prova. 

 

Um tema fundamental para o êxito do Rally de Por-

tugal é a segurança da prova e, em particular, a segu-

rança do público. A presença do público só é permiti-

da em locais escolhidos pela organização em função 

de critérios como acessibilidade, visibilidade, espe-

tacularidade e segurança, locais esses previamente 

preparados para os receber.

Manter o Vodafone Rally de Portugal no WRC é res-

ponsabilidade de todos.

A “FUN ZONE ” DO RALLY
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Sendo uma 

das provas do 

Mundial que 

conta com 

mais espetadores, 

o Vodafone Rally de 

Portugal procura 

constituir um 

exemplo também 

em termos de 

prática ambiental. 

Nesse sentido, o 

ACP estabeleceu 

há vários anos com 

o Ministério do 

Ambiente, através da 

Agência Portuguesa 

do Ambiente, uma 

parceria com vista 

a minimizar os 

impactos ambientais 

causados pela prova.

A coroar os esforços 

do ACP nesta matéria, 

o Vodafone Rally 

de Portugal 2016 é 

uma das primeiras 

provas do Mundial 

da especialidade a 

candidatar-se ao 

mais elevado nível 

de certificação 

ambiental do FIA 

Institute: o grau de 

Excelência.

RALLY DE PORTUGAL 
CANDIDATO AO GRAU 
DE EXCELÊNCIA DO 
FIA INSTITUTE
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Matosinhos é mais um ano palco do Rally de 

Portugal. A cidade que é já reconhecida pela 

excelente gastronomia transforma-se num 

circuito especial para os amantes de velocidade e não só… 

 

O mote foi lançado e os respeitados chefs dos restauran-

tes locais, habituados a lidar diariamente com o melhor 

peixe, criaram e prepararam apetitosas entradas, garan-

tindo o acompanhamento com o tradicional vinho verde. 

Este evento prima pela criatividade e os ingredien-

tes comuns serão apenas o peixe e a qualidade! 

 

COMER BEM
NA CIDADE DO PEIXE

RALLY FISH – ROTA GASTRONÓMICA

No decorrer do Rally Fish poderá degustar uma de-

liciosa entrada e um copo de vinho verde, nos vários 

restaurantes de Matosinhos e Leça da Palmeira, por 

apenas 3 Euros.

 

Coloque na sua agenda, de 16 a 22 de maio, das 

18h às 00h, venha percorrer este circuito em 

que o prémio é entregue em cada local onde en-

tra: uma experiência gastronómica memorável! 

 

Lista dos restaurantes aderentes, brevemente 

disponível em: 
 

www.cm-matosinhos.pt
www.matosinhoswbf.pt

www.facebook.com/camaramunicipalmatosinhos 
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VENHA 
CONHECER 
MATOSINHOS
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A Marca Matosinhos 
World’s best fish

A gastronomia de Matosinhos, 
cada vez mais apreciada e 
elogiada a nível nacional e in-

ternacional, é considerada um dos 
principais produtos turísticos do 
concelho, fazendo parte dos mais va-
riados roteiros e guias de promoção 
gastronómica de Norte a sul do país. 
Consciente da importância turística 
que a gastronomia tem na nossa re-
gião, a Câmara Municipal de Matosi-
nhos apostou na divulgação das po-
tencialidades deste produto âncora 
e avançou com uma campanha des-
tinada a promover a gastronomia do 
concelho pelo mundo fora. 
É neste contexto que surge a criação 
e implementação da marca “Matosi-
nhos World’s Best Fish”. 
A associação do nome de Matosinhos 
a esta marca tem como objetivo o 
reconhecimento imediato, instinti-
vo e concreto da nossa cidade, pre-
tendendo-se, em simultâneo, que a 
utilização do nome World’s Best Fish 
assuma um estatuto de excelência, 
tendo na sua base, desde logo, a as-
sunção efetiva d’A MELHOR, seja ela 
relacionada com o turismo, a gastro-
nomia, as pessoas, os eventos ou a 
cultura. 
A marca foi lançada há um ano, por 
altura da realização do Rally de Por-
tugal 2015, e é um sucesso. 

O que fazer em 
Matosinhos:

Matosinhos propor-
ciona, incontorna-
velmente, uma ex-

periência única de viagens e 
vivências, desde os tempos 
mais remotos aos projetos 
mais inovadores.
Matosinhos encanta pelo que 
tem e oferece, pelo que con-
ta e, sobretudo, pelo que faz 
acontecer. É história, patrimó-
nio, tradição, projeção, sem 
nunca esquecer o sabor único 
da sardinha no pão. É cultura, 
arte, lazer e demais encanta-
mentos para ver e rever. Mas 
Matosinhos é muito mais que 
isto, é rua, noite, palco, ani-
mação, luz, cor e som, é fes-
ta, é vida e é, afinal, onde tudo 
acontece. Matosinhos é, ine-
vitavelmente, mar, praia, surf, 
mergulho, movimento e des-
porto, oferecendo uma vasta 
e única orla costeira onde o 
verde se perde no azul.
Matosinhos é fé, tradição e 
peregrinação, não apenas 
como ponto de passagem nos 
caminhos de Santiago, mas 
também nas festas e romarias, 
com especial destaque para o 
Senhor de Matosinhos, mere-

“Matosinhos World’s Best 
Fish” é uma campanha 

destinada a promover a 
gastronomia do concelho 

pelo mundo fora

Matosinhos encanta 
pelo que tem e 
oferece, pelo que 
conta e, sobretudo, 
pelo que faz acontecer
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cendo a igreja, ex-libris da ci-
dade, uma visita obrigatória. 
Matosinhos é incontornavel-
mente gastronomia, assu-
mindo-se orgulhosamente 
como sala de jantar da re-
gião, onde não pode faltar a 
sardinha, o marisco e as his-
tórias das gentes que se per-
deram no mar. Matosinhos é 
traço, esboço...é obra!
Do vasto património arqui-
tetónico, muitos são os tes-
temunhos de Siza em Ma-
tosinhos, sua terra Natal, 
destacando-se a Casa de Chá 
da Boa Nova e Piscina das 
Marés, construídas entre as 
rochas e classificadas como 
“Monumento Nacional”.
Venha por onde vier e da 

forma que decidir, seja a pé, 
de bicicleta, carro, metro, 
barco ou avião... Tome-se de 
amores por Matosinhos.

A nossa gastronomia

A gastronomia é o mais im-
portante cartão-de-visita 
de Matosinhos, considera-
da a sala de jantar da Área 

Metropolitana do Porto. Com in-
fluências da Galiza, mas também da 
tradicional cozinha do Entre-Douro 
e Minho, a gastronomia de Matosi-
nhos deve a sua fama ao peixe e ao 
marisco. Diz-se que a carne de aves, 
porco ou bovino era um privilégio 
servido apenas à mesa das casas de 
lavoura. A classe piscatória limita-
va a sua dieta alimentar ao peixe, 
confecionando pratos com mestria, 
usando os ingredientes certos para 
tornar uma simples sardinha assada 
na brasa ou um carapau num verda-
deiro manjar dos deuses. 
Hoje, as esplanadas enchem-se de 
gente e nas ruas sente-se no ar o 
cheiro a sardinha assada, servida 
com pimentos, batata cozida e broa. 
Mas há mais. Muito mais para expe-
rimentar. A caldeirada de peixe, o 
bacalhau assado, o arroz de tambo-
ril, o robalo, o cherne, o linguado, a 
pescada, a cataplana de marisco, os 
filetes de polvo, entre muitos outros 
pratos deliciosos!
Dos requintados e luxuosos res-
taurantes às tasquinhas informais e 
acolhedoras, os restaurantes de Ma-
tosinhos têm estilos de apresenta-
ção muito variados, mas uma forma 
única de servir apenas os ingredien-
tes de melhor qualidade, sem es-
quecer a excelência no atendimento. 
Candidato em 2015 “Destino Gastro-
nómico do Ano” pela revista “Wine-
-Essência do Vinho”, Matosinhos tem 
vindo a promover a gastronomia lo-
cal em estreita colaboração com o 
setor da resturação, numa ação in-
tegrada na estratégia de promoção 
turística do Concelho e da região. 
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