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• Quem manda na cozinha?
    Paula

• O que é que os clientes mandam vir?

    • Entrada Gambas ao alho
    • Petiscar Alheira
    • Prato Principal Peixe fresco da banca
    • Beber Vinho branco
    • Sobremesa Pudim de ovos

Opções Vegetarianas
Fetuccine de cogumelos;
Salada vegetariana;
Timbal de legumes

3ª a 6ª 10h às 21h
6ª e sábado 10h às 24h
domingo 10h às 14h (take away)

Marisco, 
Mediterrâneo, 
Grill 

• O que é que os clientes mandam vir?
    • Prato Principal Tostas, Focaccia, Bagel       
    • Beber Capuccino
    • Sobremesa A nossa pastelaria

3ª a 6ª 8h30 às 18h30
sábado 8h30 às 15h

Opções Vegetarianas
Tosta Vegetariana

Padaria
e Pastelaria

• Quem manda na cozinha?
    Fátima Lopes

• O que é que os clientes mandam vir?

    • Entrada Bolinhos de bacalhau 
                       e rissóis de carne
    • Petiscar Presunto e tremoços
    • Prato Principal Bacalhau à Internacional 
                                    (frito recheado com presunto)

    • Beber Cerveja e vinho tinto
    • Sobremesa Pudim da casa (feito na casa)

• Qual é o pedido mais estranho que lhe    
    mandaram fazer?
    Croissant recheado com creme doce e queijo

Take Away

2ª a 6ª 6h às 19h
sábado 6h às 18h

Opções Vegetarianas
Saladas e omeletes

Snacks, 
Refeições rápidas, 
Cozinha Portuguesa
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Previne 
a diabetes

Previne o 
envelhecimento 
precoce

Fortalece 
os ossos

Faz bem à saúde 
do coraçãoAjuda na 

prevenção do cancro

Agrião

Previne 
doenças de 
vesícula

Muito baixa em 
calorias (25 kcal 
por 100 gr)

Baixo índice
glicémico

Benéfica para a 
saúde da próstata

Ajuda a prevenir 
a artrite

Abóbora

Previne doenças 
cardiovasculares

Facilita 
a digestão

Evita a prisão 
de ventre

Previne 
problemas nas 
articulações

O seu consumo regular 
ajuda a aumentar as defesas 
do organismo

Bróculos

Ricas em fibras

Ajuda a relaxar e 
a conciliar o sono

Possui boas quantidades 
de minerais, como: 
potássio, ferro, selénio, 
zinco e magnésio

Boa fonte
de energia A vitamina B e fósforo, 

ajudam a manter o sistema 
nervoso saudável

Castanhas

Ajuda a emagrecer 
de forma saudável

Contribui para a 
saúde do sistema 
cardiovascular

Fonte de minerais 
essenciais

Regula o trânsito 
intestinal

Melhora o 
estado da pele

Nabiças

Rico em vitaminas A 
e C, potássio, cálcio, 
fósforo e ácido fólico

Auxilia na 
redução do 
colesterolPromove a boa 

saúde ocular

Ideal para ser 
consumido na 

gravidez

Combate gripes 
e constipações

Alho francês

Auxilia na 
boa circulação 
sanguínea

Promove 
a saúde 
dos rins

Promove a boa 
saúde ocular

Combate o 
cansaço contínuo

Equilibra os 
níveis de água 
no nosso corpo

Courgette

Fortalece 
o sistema 
imunitário

Rico em calorias, 
mas com baixo teor 
de gordura

Promove 
a boa saúde 
ocular

Alto teor de 
antioxidantes

Contém vitamina 
A, essencial para 
o crescimento e 
desenvolvimento 
do feto

Dióspiro

Previne 
a diabetes

Diminui o 
colesterol “mau” 
LDL

Controla 
a pressão 
arterial

Melhora a memória 
e o humorAjuda na 

prevenção do cancro

Uvas

15’15’’1 dose 25’10’’4 doses



jornal
bicicletas
caixas de ovos
abóboras
cenouras (ou outro legume)
flores
sardinhas
maçãs
pães
sacos de compras

DESAFIO DO VIAJANTE
Identificar os locais vizinhos do Mercado de Mato-
sinhos que já visitaram.

0-2 Turista Ainda a começar. Tanta coisa por ver 
e para explorar!

3-5  Da casa Matosinhos já é a sua praia!

+ de 6 Local Está na hora de dar a conhecer Mato-
sinhos a mais pessoas!

TODOS OS CAMINHOS VÃO DAR AO 
MERCADO DE MATOSINHOS. TODOS OS 
MOMENTOS SÃO BONS PARA TERMOS O 
MERCADO À MÃO

Ao fim de 70 anos o Mercado de Matosinhos con-
tinua a assumir um papel importante no dia a dia 
dos muitos que com ele se cruzam. E se é verdade 
que no Mercado de Matosinhos todos são sempre 
bem vindos, também é verdade que todos os 
momentos se tornam ainda mais especiais quando 
levamos connosco o Mercado e o partilhamos com 
a família e amigos.  

Convidamos assim todos a passearem os olhos por 
esta ilustração original, especialmente dedicada 
aos 70 anos deste mercado e desenvolvida pela 
Mafalda Barata, e a descobrir duas mãos cheias de 
produtos que podem ser diariamente encontrados 
no Mercado de Matosinhos, bem como a identi-
ficar alguns dos muitos locais emblemáticos que 
são vizinhos deste mercado que insiste e persiste 
na memória de todos.


