
  

   
 

 
 

No final do século XIX era já reconhecida a necessidade da existência de um farol em Leça ou Leixões, mas só no século XX, 

mais precisamente em 1919 se avançaria com a elaboração dos planos do farol. 

A obra foi dirigida pelo engenheiro José Joaquim Peres e a sua torre tem 46 metros de altura e 3,5 metros de diâmetro, sendo o segundo farol mais alto do país e o 

último a ser construído em Portugal Continental. Entrou em funcionamento em 15 de dezembro de 1926. Foi o sucessor do farol da Boa Nova que existiu entre 1916 

e 1926. A sua entrada em funcionamento coincidiu com a extinção daquele farol e do farol de Nossa Senhora da Luz, sendo este o primeiro farol da costa portuguesa 

(1761). A Escola de Faroleiros funcionou nas instalações do farol de Leça entre 1926 e 1962. Entre outros marcos históricos dignos de registo, em 1979 passou a 

controlar o funcionamento dos farolins do porto de Leixões (Quebra-mar, Molhe Norte e Molhe Sul) e o farolim de Felgueiras à entrada da barra do Douro. Esta foi 

a primeira rede de telecontrolo a existir em Portugal. 
 

As visita será conduzida pelo faroleiro em serviço, no sentido de dar a conhecer a missão dos faróis e as funções dos faroleiros no quadro do assinalamento marítimo 

nacional, bem como a importância dos faróis enquanto património nacional na vertente cultural para os visitantes. 

 
NOTA: 

Deve ser tido em atenção que os faróis são infraestruturas cujo interior possui espaços exíguos e escadarias ingremes,  
podendo este percurso não se adequar a determinadas faixas etárias, quando em mobilidade reduzida ou com outras limitações. 

 

Preços: 

 
ESTUDANTES 

E MENORES 

ADULTOS 

(a partir dos 18 anos) 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 2,50€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  4,00€ 

Não Sócios Clube PT GRATUITO 4,50€ 

 

LUGARES LIMITADOS 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
09H45 - FAROL DE LEÇA 

4450-686 LEÇA DA PALMEIRA 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 14 DE JUNHO 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e indicação da idade das crianças.  
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 14 DE JUNHO) 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo p 

ara um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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