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MATOSINHOS
ESTÁ EM
FESTA!

...TODOS
PODEM
PARTICIPAR!
É SÓ
APARECER
NO DIA 31
DE MAIO.
...eles regressam
de todo o lado...
para se
juntarem na
lingueta do Cais
do Sul!
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No sentido de emprestar maior significado às comemorações,
a organização sugere aos participantes o uso de
vestuário adequado ao tema do evento - Dia do Pescador.

Mulheres de Matosinhos vestidas a rigor no DIA DO PESCADOR em 2006 na Póvoa de Varzim

10H00
CONCENTRAÇÃO
- A concentração dos participantes será nos arruamentos fronteiriços ao Edíficio dos Paços do Conselho
- O acesso dos participantes ao interior do edíficio é feito pela porta principal onde serão distribuidas lembranças
alusivas ao evento.

SESSÃO DE BOAS VINDAS. SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONSELHO
“MATOSINHOS HÁ 60 ANOS”, EXIBIÇÃO DE FILME
Deslocação a pé ou em transportes postos à disposição pelas Ruas Ló Ferreira e Tomás Ribeiro, até á Praia Nova.
Paragem junto ao MONUMENTO EVOCATIVO DA TRAGÉDIA MARÍTIMA DE 02.12.1947.
Deposição de uma coroa de flores
junto ao monumento, pelo presidente
do NAPESMAT (Núcleo de Amigos
dos Pescadores de Matosinhos)
Fernando Gomes Ferreirinha em
homenagem a todos os Homens e
Mulheres do Mar.

Não esqueceremos os que tudo fizeram para se
libertarem das grilhetas da miséria e da fome.
Em Dezembro último os elementos do
NAPESMAT prestaram homenagem às vitimas
da tragédia marítima de 02.12.1947.
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11H00
Concentração à entrada do Cais do Sul.
Visita guiada ao Cais do Sul no Porto de Leixões nomeadamente aos pontos históricos: Pedra da Espinheira; Inscrição
Comemorativa da Visita do Rei D.Luís; Pórtico “Titã”; Plataforma da “Peça”e à Ermida do Senhor do Padrão.

12H30
Momento de reflexão e homenagem aos PESCADORES, com lançamento de flores ao mar junto à lingueta

Desenho incrustado nas pedras do Cais do Sul,
comemorativa da visita do Rei D.Luís

Crianças na Praia Velha, sobre a ponta Norte da Pedra da Espinheira.
Ontem, como hoje, sempre admiramos aquele braço amigo (Cais do Sul) cujos alicerces
estão implantados sobre a pedra onde - diz a lenda - apareceu a imagem do Senhor de
Matosinhos.

O Cais do Sul
Mal tinha nascido e já o mar em cólera o
atacava, provocando-lhe fortes danos!
Feridos ele e o seu irmão do lado Norte foram
abandonados à sua sorte durante vários anos a
fio... até que, após umas demoradas obras de
beneficiação, todo vaidoso, tornou-se em Cais
Comercial.
Simultâneamente, via chegar entre as lanchas
, catraias, bateiras e chalandras, muitas Traineiras
a Fogo, e, de todo o litoral homens, mulheres e
crianças que lhe deram vida e o transformaram
que fizeram

13H00
Almoço oferecido pela Câmara Municipal de Matosinhos.
Será servido nos magníficos salões da
APAM ( Associação dos Pescadores
Aposentados de Matosinhos/Casa
dos Pescadores)

Um aspecto de uma das salas da Casa dos
Pescadores

15H30
Inauguração da Exposição
“Caixa da Memória- Tributo aos Homens de
Matosinhos que foram ao bacalhau”
Auditório Infante D.Henrique - APDL, Leça da
Palmeira

Assinatura de protocolo entre a
Câmara Municipal de Matosinhos e o
Sindicato dos Trabalhadores da Pesca
do Norte.
Apresentação do acervo documental
do Sindicato
dos Trbalhadores da Pesca do Norte.

16H00
Intervenções de diversas entidades oficiais
e representantes da classe piscatória.
“As crenças da Mulher do Mar”
Conferência pelo Prof. Cunha e Silva representante do
NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos) na Sessão Solene das comemorações.
Encerramento com uma sessão de poesia dita por
Aurelino Costa.

