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CORTEJO DA 

GENTE DO MAR 

1 9 4 9 

FESTAS DA:~CIDADE DO PORTO 



o Cortejo do Mar que está desfilando pelas ruas do 

Porto, é a representação das actividades da gente 
da nossa região que lida com o mar, com a pesca, 

e com as indústrias que com a pesca se relacionam e que 

constituem uma das maiores nquezas da nossa Região e da 

nossa Pátria. 

Por isso o desfile rompe com Marinheiros da Armada, seguido 

pela representação dos Pil.otos da barra do Douro e Porto de 

Leixões, que lhe vão indicando o rum~. 

E seguem-se os Velhos pescadores da costa, curtidos nas lides 

da pesca, e na luta com as ondas, condecorados por lhes terem 

arrancado vidas prestes a perderem-se. 

E logo depois o Carro de Socorros a Naufragas e a repre

sentação das estações do respectivo Instituto, em que sobresai a 

que está entregue aos Bombeiros Voluntários de Matosinhos

-Leça cujos serviços modelarmente organizados e dirigidos, 

tantas vidas tem salvo, e tantas desgraças tem evitado. E a 

antiga corporação dos Voluntários do Porto, comp~rece 

também com a sua antiga Ga lera de Socorros. 



E passa o Carro das Casas dos Pescadores acompanl.ado 

pelo «Rancho Infanti l de Vila do Conde», a velha terra fidalga, 

que viu sair dos seus esta leiros, e p~ la sua barra, caravelas e 

galeões, que levaram o nome e as qu inas de Portuga l até aos 

confins do mundo, e peló «Rancho lnfanlil da Foz do Douro», 

que rep resenta aquela gente da barra por onde sa i para todo o 

mundo o glorioso «Vinho do Porto», e onde tanta gente tem 

morrido no mar, e pelo mar. . . E vão as rapariguinhas das 

«Casas de Trabalho » da A furada e de Matosinhos, e os rapazes 

da «Escola de Pesca da Casa dos Pescadores de Matosinhos », 

futuros pescadores e futuras mulheres da pescaria , que escoltam 

com gôsto o carro que representa a sua classe e a sua 

o rganização social. 

E seguem-se as bandeiras das Empresas de pesca e o 

Carro da Pesca da Sardinha acompanhado pe los homens 

das Traineiras de Matosinhos. 

E a segui-los o grupo bul içoso das "Sa rgaceiras" de Angei
ras com os seus saiotes vermelhos e as suas cantigas cheias 

de an imação e de a legria, e o rancho da Àfurada. 

E logo a linda representação da Póvoa de Varz im, os 

"Poveirinhos do Mar", marinheira de nascensa, pescadores 

do alto, que sabem pescar e cantar, e conservar nos jóvens 

corações as velhas tradições da sua raça crente e destemida. 

Segue-s.;) Viana do Castelo, o pr imeiro porto português por 

·onde saiu para Inglaterra o nosso vinho, o vinho delicioso 

de M onção e o verdasco espumoso de Ponte do Lima. E é 

a sua lota do peixe que com a sua vibrdnte sonoridade 
f 

rep resentam estes dois carros que seguem : 

"Carro da lota do peixe de Viana" e acompanha-os o 

rancho de Monção, sentinela vigilante e heróica da f ronteira , 

sobre o rio Minho onde se pesca o salmão, o pescado . mais 

saboroso de Portugal. 

Vem depois os ranchos da Aguda com as suas canções tão 

típicas e a sua devoção ao «Senhor da Pedra », e a gente 
do bairro piscatório de Espinho «Espinho Viva!» que já 

sabe por experiência própria o que lhe va le a organização 

da sua classe, e o qu~ deve à Junta Centra l das Casas dos 

Pescadores! Já habita em casas habitáveis e decentes. 

f 

Depois Ovar, as suas varinas airosas e gentis, que com o 

seu chai le traçado no ombro e o seu chapelinho tão engra

çado, mostra bem no donaire do seu andar o que é a ele

gância _natura l da nossa mulher da beira mar . 

f 

E a segui r Ave iro, terra dos ovos moles e dos m.exilhõE\s, 

com as suas lindas tricanas, os seus Sal ine iro s , os seus 

Marnotos. 



E logo o Carro da Pesca do Arrasto e do Bacalhau escol 

todo pelos «Sargaceiros» da Apúlia, envergando as suas 

«branquetas», indumentária clássica e pitoresca, boa gente 

que arranca do mar o melhor sustento da terra, cantando. 

E fecha a representação da pesca o rancho de Barqueiros, 

a gente que tripula os barcos «rabelos», .e navega pelo rio 

Douro em cujos «poços», se apanha o «solha » que lá fora 

no Vo lga se chama «esturgeon » e produz o tão apreciado 

« COVIO r>>. 

E vem agora a indústria O Carro das Conservas ladeado 

pe las redes, e escoltado pelas operárias ·das fábricas. 

Depois O Carro da Fé em homenagem à Senhora do Guia, 

protectora dos Pescadores e à crença dos pescadores, simples 

mas firme e acima de tudo cristã. 

E vem por fim a Evocação Histórica. Os grupos tradicionais 

de vendedeiras e vendedores, de pescadores e de moreontes 

dos velhos tempos dos descobertas e não faltam os cestos com 

os tripas, que foram para a Conquista de Ceuta, e deram 

o nome à gente do Porto. 

E possam os calafetes e os carpinteiros das naus das desco

be~tos, os tripulantes, os pilotos, os capitães, os cartogrofos e 

os geografos; os «homens do Infante ». 

E por fim O Carro do Infante que é uma apoteose a este e à 

terra em que nasceu, o PORTO. 
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