
 

 
 

 
COMUNIDADES PISCATÓRIAS REPRESENTADAS: TAVIRA, NAZARÉ, FUSETA E ESPOSENDE 

 
A ideia de organizar um Encontro Nacional de Pescadores nasce aquando uma visita 

ao santuário de Fátima em 2013, apresentada aos serviços de Peregrinos que logo a 
acolheram. No regresso a Esposende, a ideia foi apresentada ao Presidente da Associação dos 
Pescadores Profissionais de Esposende, Sr. Augusto Hipólito da Silva, que também a acolheu de 
imediato. Fátima, o local escolhido, não apenas pelo seu caráter religioso, mas também pela 
sua privilegiada centralidade - a meio caminho quer para as Comunidades Piscatórias do Norte 
como para as Comunidades Piscatórias do Sul do País. Nada parecia fazer mais sentido do que 
eleger o Dia Nacional do Pescador, 31 de Maio, para este Encontros. 

 
Nesse dia Nacional do Pescador, lança-se uma coroa ao mar, em memória de todos 

os Pescadores Nacionais Falecidos e em especial aos Pescadores de cada comunidade 
Piscatória, tendo-se escolhido a Praia da Nazaré como o sítio ideal para se concretizar esse 
simbólico gesto.  
 

No desenrolar destes últimos 6 anos, para além de comemorar o Dia Nacional do 
Pescador, procuramos e desafiamos a maioria das Associações de Pescadores para juntarem 
os seus associados e famílias, e em conjunto homenagear uma profissão e uma atividade tão 
importante para o país. Tivemos o apoio incondicional desde a primeira iniciativa, da 
Comunidade Piscatória de Fuzeta (AAPF -Associação Armadores de Pesca da Fuzeta) e da 
Comunidade Piscatória de Tavira (APTAV – Associação dos Pescadores de Tavira) assim como 
da Comunidade Piscatória de Esposende (APPCE – Associação dos Pescadores Profissionais do 
Concelho de Esposende. Também temos o total apoio de alguns pescadores de Sines e da 
Nazaré, estes com a cedência das suas embarcações para a saída ao Mar, não esquecendo o 
apoio da Docapesca –Lota da Nazaré - pela autorização de entrada dos autocarros na Zona da 
Lota, bem como das autoridades marítimas da Nazaré. 
 

Programa que anualmente praticamos: 9H30, concentração no Santuário de Fátima, 
junto à capelinha das Aparições 11H00 – Transporte do andor de Nossa Senhora de Fátima 
para o altar Mor do Santuário aos ombros dos Pescadores; 12H30 – Regresso do Andor de 
Nossa Senhora de Fátima para a Capelinha das Aparições aos ombros dos Pescadores na 
Procissão do Adeus; 13H30 – Almoço convívio de todos os Pescadores, familiares e amigos, 
num restaurante na zona de Fátima; 17H00 – Deslocação para a Nazaré para lançar a coroa de 
Flores em memória de Todos os Pescadores Falecidos; 17H30 – Num parque de Lazer à saída 
da Nazaré, lanche convívio com todos os presentes com muita animação; 20H00 - regresso às 
localidades. 
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