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Em Matosinhos,
os meses de
Verão decorreram
com grande
animação, entre
iniciativas de
carácter histórico
e a abertura do
ano escolar. A
segunda edição
do evento “Os
Hospitalários no
Caminho de
Santiago”
marcou uma
semana de oferta
medieval no
concelho de
«horizonte e
mar».

Em movimento
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Reconstituição histórica animou o concelho de Matosinhos
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“Viagem ao passado”
No passado mês de Setembro teve lugar a
segunda edição da iniciativa “Os Hospitalários
no Caminho de Santiago”, organizada pela
Câmara Municipal de Matosinhos. O evento
decorreu no Mosteiro de Leça do Balio, e na zona
envolvente, locais profundamente ligados à
ordem religiosa-militar dos Cavaleiros de S. João
de Jerusalém, também conhecida por Ordem do
Hospital, que escolheu este mosteiro para a sua
primeira sede em Portugal, onde se fixou no
século XII. “Este ano alargamos o espaço da feira
medieval para outros terrenos o que contribuiu
para uma melhoria de circulação e de acesso ao
recinto”, afirmou Fernando Rocha, vereador do
pelouro da Cultura da Câmara de Matosinhos.
Com esta iniciativa, a autarquia pretende
reavivar o Caminho Português de Santiago no
concelho e realçar o papel desempenhado pelo
Mosteiro, ao longo de vários séculos, de apoio
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aos peregrinos. “Esta iniciativa não pretende ser
mais uma feira medieval das muitas que se têm
vindo a realizar um pouco por todo o país.
Queremos realçar o papel do concelho de
Matosinhos e as suas ligações à época medieval,
com um programa de grande rigor histórico”,
assegura Fernando Rocha. A segunda edição, que

contou com mais de 100 mil visitantes, incluiu
concertos de música medieval (Jordi Savall),
mouraria, falcoaria, saltimbancos, artesanato,
tabernas medievais, malabaristas, dança de
época, ceias medievais, passeios de burro,
torneios a cavalo e terminou em grande com a
reconstituição do casamento de D. Fernando com

Dona Leonor Teles. “Com o alargamento do
espaço físico do evento, foi necessário aumentar
a oferta e disponibilizar um maior número de
atracções”, salientou o responsável. A iniciativa
promete regressar para o ano tendo tudo para se
tornar numa atracção anual para o concelho de
Matosinhos.

Mosteiro da Ordem do Hospital
“O Mosteiro de Leça do Balio, classificado
como monumento nacional, é considerado
como um dos melhores exemplares
portugueses do Gótico inicial. Localizado nas
proximidades da antiga estrada romana e
medieval que ligava o Porto a Braga, foi local
de referência e paragem obrigatória no
caminho português para Santiago de
Compostela, dos mais humildes e anónimos
romeiros, aos príncipes e reis em

peregrinação”. Com a abertura do Centro
Interpretativo, cuja inauguração decorreu
durante o evento medieval, o Mosteiro abriu
pela primeira vez a sua torre aos visitantes.
A iniciativa resulta numa exposição de
objectos, que contam a história do
monumento, de carácter permanente. “Esta
é uma igreja com características militares,
dotada de pormenores como ameias e
escadas escondidas para permitir eventuais

fugas, uma espécie de fortaleza-religiosa”,
explica Fernando Rocha, salientando que
neste mosteiro se hospedaram muitas
vezes reis e príncipes como D. Fernando
e o Infante D. Henrique, e também figuras
importantes do reino como D. Nuno
Alvares Pereira, o Condestável, nas suas
viagens ao Porto. “Como não podiam
pernoitar na cidade ficavam no mosteiro”,
conta.
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Aposta na educação
Abertura do ano escolar em
Matosinhos
“A qualidade das políticas educativas no concelho
é a uma prioridade da autarquia”, afirma António
Correia Pinto, vereador do pelouro da Educação
da Câmara de Matosinhos.
Por isso foi apresentado, no final do mês de
Julho, um programa de requalificação das
escolas do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do
concelho. As melhorias a implementar referemse aos espaços polivalentes destinados à
actividade física e às salas de novas
tecnologias – salas TIC - que vêm reforçar a
requalificação total dos edifícios que tem vindo
a ser realizada pela autarquia.
O programa “Escola a Tempo Inteiro” surgiu,
segundo o vereador, para garantir os tempos
complementares de Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), adaptando o
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tempo de permanência das crianças na escola
às necessidades da família. “Como foi
aumentado o período diário passado na escola, é
necessário dotar os edifícios de melhores
condições que possam servir a aprendizagem de
actividades como expressão plástica e música”,
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refere Correia Pinto, salientando a importância
de continuar a equipar as escolas de bibliotecas
que contenham informação em vários suportes.
“Todas as escolas do concelho têm bibliotecas
que estão a ser dotadas de maior oferta de
materiais”, garante.
O investimento que tem vindo a ser feito pela
autarquia no domínio da educação sofre agora
um incremento na ordem dos 15 milhões de
euros. “Estão já planeados seis novos edifícios
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escolares que se encontram, neste momento, a
concurso”, diz, referindo o início do ano lectivo
de 2009/2010 como a data provável para a sua
entrada em funcionamento. Para além da
renovação de todo o parque escolar, quer em
termos de edifícios, quer de equipamentos, a
autarquia é também responsável pelo bom
funcionamento das escolas do município. Neste
sentido, assegurou a contratação de 120
professores que irão leccionar as disciplinas
que fazem parte do incremento dos tempos
lectivos – inglês, música e educação física. A
câmara contribui ainda com apoios para material
escolar e refeições gratuitas às crianças mais
carenciadas do concelho.
Embora a gestão dos 2º e 3º ciclos e ensino
secundário não seja da sua competência, a
autarquia intervém em algumas iniciativas com
vista à diminuição do abandono e insucesso
escolares. “Para tal disponibilizamos uma rede
de propostas educativas de orientação para
futuras competências profissionais”, refere o
vereador que aponta o abandono como uma
consequência do insucesso escolar.
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