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ATÉ 7 DE JUNHO

Semana do Mar e do Pescador 2021 arranca
este domingo com livro e exposição fotográfica
Este domingo arranca a Semana do
Mar e do Pescador 2021, a decorrer
até 7 de Junho, e tem como destaque
o lançamento do livro “Setúbal, Terra de Pescadores”, e uma exposição
fotográfica sobre a comunidade piscatória sadina.
A programação tem início às
8h00, com uma missa de homenagem aos pescadores, na Igreja de
São Sebastião. No dia seguinte, Dia
Nacional do Pescador, às 10h00,
no Cemitério de Nossa Senhora da
Piedade, decorre uma cerimónia
de deposição de flores no Memorial aos Pescadores Setubalenses

Desaparecidos.
Ainda segunda-feira, às 14h30,
na Casa da Baía, é apresentado o livro “Setúbal, Terra de Pescadores”,
sobre a tradição gastronómica setubalense, assente na valorização do
trabalho das gentes do mar e dos
produtos da pesca da região, com
texto de Patrícia Borges, professora
adjunta da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto
Politécnico de Leiria, e fotografia de
Nicola Lemonnier.
“Setúbal, Terra dos Pescadores”, além das receitas, conta a
história de vida dos pescadores,

e como a cidade se desenvolveu
em torno da comunidade piscatória. “O receituário apresentado
pretende ainda ser um legado para auxílio a futuros chefs locais e
nacionais”, refere a autarquia em
comunicado.
Dia 31 é ainda inaugurada uma
mostra fotográfica de Nicola Lemonnier, com relatos visuais da
comunidade piscatória sadina inspirados no livro “Setúbal Terra de
Pescadores”, patente na Casa da
Baía até 7 de Junho.
A terminar, a Semana do Mar e
do Pescador, no dia 7, a partir das

15h00, realiza-se um encontro
com ostricultores, no auditório
do Ninho de Novas Iniciativas
Empresariais de Setúbal, no
primeiro piso do Mercado do
Livramento.
Com o objectivo de valorizar a
ligação de Setúbal ao mar e aos
pescadores, o evento no âmbito do projecto Setúbal Terra de
Peixe, é Organizado pela Câmara
Municipal de Setúbal, União das
Freguesias de Setúbal e juntas de
freguesia de São Sebastião, de
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
e do Sado.

