
 

FOLHA INFORMATIVA 

1 – 2017 

20 de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Confraria Ibérica do Tejo  Folha Informativa 1 – 2017 

1 

 

  

ÍNDICE 

 

1. A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DA CONFRARIA IBÉRICA DO TEJO ................................. 2 

2. DIA DO AVIEIRO E 2ª ESTAFETA AVIEIRA .............................................................................. 7 

3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA – APRESENTAÇÃO DA 

CULTURA AVIEIRA A ALUNOS E PROFESSORES ................................................................... 8 

4. FÓRUM “NOSSO TEJO - NOSSA CULTURA”, EM VILA FRANCA DE XIRA ........................ 10 

5. VISITA A ESPANHA DE UMA DELEGAÇÃO DA CIT ............................................................. 11 

ANEXO 1 – COMPOSIÇÃO DA LISTA ELEITA ........................................................................................ 13 

ANEXO 2 – DIA DO AVIEIRO E ESTAFETA AVIEIRA............................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confraria Ibérica do Tejo  Folha Informativa 1 – 2017 

2 

 

Nota introdutória 

Esta é uma Folha Informativa especial, porque inicia um percurso de divulgação das 

iniciativas que a Confraria Ibérica do Tejo vai desenvolvendo em Portugal e em 

Espanha, para dar a conhecer os seus objectivos e as suas actividades. Trata-se por isso 

de um número experimental, para podermos avaliar do acerto e da correcção com que 

vamos trabalhando e cumprindo com os desígnios para que fomos criados. 

Hoje vamos divulgar as primeiras iniciativas, quer as que dinamizámos directamente, 

quer as que apoiámos por estarem de acordo com o nosso espírito e âmbito de acção. 

1. A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DA CONFRARIA IBÉRICA DO TEJO 

Teve lugar no dia 25 de Março de 2017, no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de 

Xira. Foram eleitos os membros dos corpos sociais e foi apresentado e aprovado o Plano 

de acção para 2017-2018.  

A Assembleia Geral Constituinte da Confraria Ibérica do Tejo foi preparada e 

convocada por uma Comissão Instaladora, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Informação sobre o número de membros Fundadores da Confraria Ibérica do 

Tejo (todos os presentes e aqueles que manifestaram essa vontade, tendo sido 

aceites pela Comissão Instaladora); 

2. Leitura e Aprovação dos Estatutos; 

3. Informações sobre actividades desenvolvidas; 

4. Estabelecimento das Quotas; 

5. Apresentação do Plano de Actividades para 2017 e breves orientações para o 

triénio 2017/2020; 

6. Eleição dos Órgãos Sociais. 

Os trabalhos foram dirigidos por uma Mesa constituída por Luís Capucha, que presidiu, 

por Armando Jorge de Carvalho e por António José Matos, que secretariaram. 

Participaram na Assembleia 90 sócios fundadores tendo votado 80 de entre eles. A lista 

única concorrente recolheu a totalidade dos 80 votos expressos. Tendo em conta os 

sócios fundadores que não puderam estar presentes e que previamente manifestaram por 

escrito à Mesa essa impossibilidade, foram apurados os seguintes resultados: 

Apuramento do número de sócios fundadores 

  90 Propostas de sócio entregues, devidamente preenchidas 

  35 Ausências, devidamente justificadas 

125 Sócios, aceites como fundadores 

Número de localidades de origem dos sócios fundadores: 55 

A composição da lista que foi eleita é apresentada em anexo a esta Folha Informativa. 
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A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE EM IMAGENS 

 

Panorâmica da Assembleia. 

 

A Mesa que conduziu os trabalhos. 
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Intervenção de boas-vindas por parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 

 

 

Intervenção de abertura por parte de Ángel Monterrúbio, um representante espanhol, de 

Talavera de la Reina. 
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O decurso dos trabalhos. 

 

 

Um pormenor da votação. 
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Um pormenor da assinatura da acta da tomada de posse, por parte de Miguel Ángel Sánchez, um 

representante espanhol. 

 

 

O presidente da Associação Nacional de Fuzileiros entrega à Mesa a placa representativa 

da sua Associação. 
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2. DIA DO AVIEIRO E 2ª ESTAFETA AVIEIRA 

No dia 2 de Abril de 2017, na Praia de Vieira de Leiria, participámos no Dia do Avieiro 

e assistimos à chegada dos atletas que completaram a 2ª Estafeta Avieira, que ligou a 

aldeia avieira das Caneiras à Praia de Vieira de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Dia do Avieiro marca simbolicamente a ligação da comunidade piscatória do Tejo às 

suas origens, na Praia de Vieira de Leiria. A Câmara de Marinha Grande, a Junta de 

Freguesia e a Paróquia de Vieira de Leiria associaram-se à iniciativa. Esta ligação entre 

o Tejo e a Praia da Vieira é simbolicamente associada à Estafeta Avieira, entre estes 

dois locais. 

 

 

 

 

 

 

O Dia do Avieiro teve no passado uma celebração inicial e chegámos à conclusão que 

era uma iniciativa que fazia todo o sentido e que não podia de maneira nenhuma acabar. 

Por isso, apoiámos convictamente a acção e não a vamos deixar morrer no futuro. 

Obtivemos o acordo com os presidentes da Câmara da Marinha Grande e da Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria (assim como o acordo do tesoureiro da Junta de 

Freguesia), porque são todos eles membros fundadores da Confraria Ibérica do Tejo. Os 

momentos mais significativos que ali ocorreram neste dia são apresentados em anexo. 
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3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA – 

APRESENTAÇÃO DA CULTURA AVIEIRA A ALUNOS E PROFESSORES 

 

No dia 4 de Abril de 2017 estivemos no Agrupamento de Escolas de Vila Nova da 

Barquinha a apresentar a professores e a alunos do 4º Ano os aspectos mais importantes 

e educativos desta cultura ribeirinha. Apoiámos a nossa exposição em miniaturas de 

casas, de ancoradouros e de barcos Avieiros, da autoria do artesão Miguel Homem (Rui 

Miguel São Pedro) que é simultaneamente membro dos corpos sociais da CIT. 

Por razões justificadas não apresentamos imagens das instalações nem dos alunos e 

alunas com quem confraternizámos e explicámos o mais importante da cultura Avieira. 

Por isso, apresentamos a imagem seguinte, que representa uma bateira com cerca de 10 

cm de comprimento e que os alunos manejaram, passando-a de mão em mão. 

 

Para além destes aspectos didácticos e pedagógicos da apresentação, tivemos a 

oportunidade de falar sobre a construção em cartão de um modelo de bateira avieira, 

que os jovens irão fazer em ambiente de sala de aula, de acordo com um extraordinário 

modelo que foi desenvolvido pelo Arquitecto naval Carlos Carvalho, ele próprio 

confrade da CIT. Fizemo-lo porque ele fez questão de entregar a maqueta ao projecto 

educativo e cultural da CIT, como no-lo disse pessoalmente em Vila Franca de Xira no 

decurso da Assembleia Geral Constituinte e como mais tarde confirmou, escrevendo-

nos propositadamente: 
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Têm (…) todo o direito e legitimidade para usar o Projecto das planificações em 

cartolina da bateira avieira onde (se) entenda… (…) o meu trabalho foi a título 

gracioso, pelo que só eu posso indicar quem o deva usar. Neste momento será a 

CIT. Boa Acção junto das escolas, para divulgar essa embarcação emblemática 

dos Avieiros. 

O projecto das planificações da bateira avieira que o Arquitecto Carlos Carvalho refere 

é o que se apresenta a seguir e que está a ser seguido neste Agrupamento: 

 

Uma das folhas do modelo da bateira Avieira. 

 

Um pormenor de uma das páginas do manual de instruções para a montagem da embarcação. 
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4. FÓRUM “NOSSO TEJO - NOSSA CULTURA”, EM VILA FRANCA DE 

XIRA 

Igualmente, no dia 4 de Abril de 2017 participámos em Vila Franca de Xira no já 

tradicional Fórum de Discussão com o tema "Nosso Tejo, nossa cultura", desta vez 

dedicado à criação da Confraria Ibérica do Tejo. 

 

Pode ler-se no Facebook da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira (https://pt-

pt.facebook.com/jfvfxira/). 

 

“Teve lugar no dia 04/04/2017 mais um Fórum com o tema "Nosso Tejo, nossa cultura" 

onde o Tejo como símbolo de unidade entre os povos do Ribatejo e como unidade 

peninsular de culturas e de identidades foi o tema deste espaço aberto de discussão e 

tertúlia.  

Houve espaço para falar das tradições, dos produtos derivados desta vivência de rio, da 

navegabilidade e atividades piscatórias a partir da natural e extraordinária 

biodiversidade, das culturas da borda-d’água, das identidades urbanas ribeirinhas, bem 

como das produções agrícolas, vinícolas e pecuárias que as margens do Rio 

proporcionam. 

https://pt-pt.facebook.com/jfvfxira/
https://pt-pt.facebook.com/jfvfxira/
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Tivemos o gosto de receber a representação da recém-criada Confraria Ibérica do Tejo, 

que abriu o universo tagano do Rio de Vila Franca de Xira e a sua Cultura”. 

5. VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DA CIT A ESPANHA 

Nos dias 5 e 6 de Abril de 2017 uma delegação da Confraria Ibérica do Tejo (CIT) 

deslocou-se a Espanha para iniciar um conjunto de contactos de trabalho para estruturar 

e organizar a CIT neste País Irmão. Fomos muito bem recebidos. 

No dia 5 de Abril realizámos reuniões em Cáceres e em Talavera de la Reina. Em 

Cáceres a reunião de trabalho realizou-se na Universidade da Extremadura (Biblioteca 

Central) e em Talavera de la Reina a reunião realizou-se com um membro do polo de 

Talavera da Universidade de Castilla-La Mancha. 

Pelos resultados obtidos podemos concluir que se deram passos pequenos mas 

significativos para organizar polos da nossa Confraria Ibérica nestas cidades ribereñas. 

Lá voltaremos em breve. 

 

Biblioteca Central da Universidade da Extremadura – Cáceres 

(http://static.panoramio.com/photos/large/13701248.jpg). 

 

No dia 6 de Abril estivemos em Toledo, onde realizámos duas reuniões nas instalações 

da Universidade de Castilla-La Mancha, polo de Toledo. Encontrámo-nos com 

representantes de várias organizações cívicas e associativas representativas da intensa 

vida toledana, dentre as quais destacamos a Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 

Históricas de Toledo, a Fundación Nueva Cultura del Agua, e o Ateneo Científico y 

Literario de Toledo. Apresentámos igualmente a nossa Confraria e os resultados foram 

muito positivos. Lá voltaremos em breve para dar continuidade ao trabalho agora 

iniciado e para organizar polos da nossa CIT. 

http://static.panoramio.com/photos/large/13701248.jpg
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi95Nyy_JXTAhWJVhoKHczTAaQQjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/photo/13701248&bvm=bv.152174688,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNFvuhCroQ3zmD5B4bYfb0uljdv-4A&ust=1491779102551645
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Entrada para a Universidade de Castilla-La Mancha, polo de Toledo. 

Tivemos igualmente a oportunidade de contactar com a nossa associada Cristina Heras, 

de Aranjuez, ela própria membro dos corpos sociais da CIT e ficou o compromisso de 

organizar uma reunião alargada na cidade de Aranjuez na próxima vez que voltarmos a 

Espanha, o que ocorrerá muito em breve, para nos reunirmos nas cidades de Cáceres, 

Talavera de la Reina, Toledo e Aranjuez e criarmos os respectivos polos. 
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ANEXO 1 – Composição da lista eleita 

Mesa da Assembleia Geral 

Luís Capucha (presidente)      

João de Matos Filipe  

Rita Cachulo Pote                    

Miguel Angel Sánchez  

Miguel Homem 

Direcção 

João Serrano (Presidente)        

Anabela Cruces 

Jacqueline Lemos da Costa 

Madalena Viana 

José Gaspar 

Rui Vale Rodrigues     

João Marreiros       

Júlio Ricardo 

Ángel Monterrúbio 

Rogério Louro 

Conselho Fiscal 

Sofia Ferreira (presidente) 

António José Matos       

Armando Carvalho 

Cristina Heras    

David Sousa 
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ANEXO 2 – Dia do Avieiro e Estafeta Avieira 

 

Registo dos organizadores e participantes iniciais na Estafeta avieira, na madrugada de 2 de 

Abril, junto ao Tejo, na aldeia das Caneiras. 

 

 

Percurso pela N 243. 
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Chegada à Praia da Vieira de Leiria. 

 

Agradecimento oficial (pelo presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria) e distribuição 

de lembranças, tendo ao fundo o barco tradicional meia-lua da arte-xávega e a imagem de Nª 

Sra. dos Avieiros e do Tejo. 



Confraria Ibérica do Tejo  Folha Informativa 1 – 2017 

16 

 

 

Início da procissão que levou a imagem para a capela da Praia de Vieira de Leiria. 

 

A imagem junto da igreja (capela) de madeira da Praia de Vieira de Leiria. 
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A imagem já colocada no altar da capela, onde ficará para o futuro. Trata-se de uma imagem 

peregrina, e sairá sempre que as comunidades piscatórias do Tejo e do Sado a requisitarem para 

celebrações próprias. A próxima será o V Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo – 2017. 

 

 

Missa de boas-vindas e de acolhimento à imagem de Nª Sra. dos Avieiros e do Tejo. 
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A imagem já colocada na Capela da Praia de Vieira de Leiria. 

 

Uma foto de boas-vindas e de bom acolhimento. 
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Outra foto de boas-vindas e de bom acolhimento. 

 

 

A capela de madeira da Praia de Vieira de Leiria. 
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O bolo com que foi celebrado, em convívio comunitário, a recepção da imagem. 

 

 

O convívio e a confraternização que se seguiram à celebração religiosa. O bolo foi cortado pelo 

presidente da Câmara de Marinha Grande e oferecido a todos os presentes. 
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Cartaz da exposição fotográfica que está patente na Capela da Praia de Vieira de Leiria. 
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Agradecimentos especialmente dirigidos aos fotógrafos Rui Lebre, Sandra Santos, António 

Ribeiro e José Gaspar, todos membros fundadores da Confraria Ibérica o Tejo. 

Agradecemos igualmente aos amigos da estafeta avieira, de onde foram extraídas algumas fotos 

do seu blogue. 

 

 

 


