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XIII ENCONTRO DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DA GALIZA 

BALANÇO DE DESPEDIDA DE COMBARRO 

O XIII Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza constituiu um significativo 

sucesso organizativo, cultural, associativo e de afirmação de uma região – a Galiza. 

As entidades oficiais viabilizaram financeiramente um acontecimento que já é uma 

referência europeia neste tipo de eventos, tendo começado há muitos anos atrás e tendo-

se desenvolvido com base na iniciativa das associações marinheiras galegas e de muito 

trabalho voluntário. Este é aliás um dos aspectos distintivos deste evento, porque tudo o 

que ali ocorreu foi viabilizado pelo trabalho altruísta de dezenas de voluntários, desde os 

membros da organização, às tripulações, aos representantes nos espaços expositores… 

O Governo da Galiza, a Deputação de Pontevedra e a Câmara Municipal de Poio 

compreenderam há muito as enormes vantagens em apoiar o voluntariado e em estimular 

o desenvolvimento desta iniciativa (e de outras) que, ao longo da região, têm sabido criar 

muito valor, porque as associações sentem esse carinho à sua volta. Trabalha-se muito 

mas sente-se nos voluntários a satisfação – que lhes advém da consciência – que estão a 

agir para o bem comum e para o desenvolvimento económico e social. 

A organização registou a participação de mais de 100 embarcações, segundo fomos 

informados. De Portugal participaram a Marinha do Tejo, a Associação Cívica para o 

Progresso e Desenvolvimento do Concelho de Esposende – Fórum Esposendense –, e a 

Confraria Ibérica do Tejo, que apresentou a cultura avieira. O nosso País teve uma 

representação condigna e meritória, justificando o enorme carinho que aquelas gentes 

galegas têm pelos portugueses e pela cultura lusa. Quando falávamos com eles era em 

português que o fazíamos e quando falavam connosco, era em galego que o faziam. No 

discurso de abertura, a presidente do Governo da Galiza falou na sua língua natal, o 

galego, e todos nós percebemos que temos uma nação comum, que é a língua ancestral 

dos nossos antepassados, como nos ensinavam na escola primária quando referiam o 

nosso primeiro rei e a nossa génese como nação, no século XII. 

Mais do que palavras, o que importa nesta Folha Informativa de despedida de Combarro 

é apresentar as imagens do que ocorreu, porque elas – as imagens – falam por si. 



Confraria Ibérica do Tejo  Folha Informativa 9 – 2017 
 

3 

 

ANEXO 

A nossa presença em Combarro, em imagens 

 

A chegada das embarcações para a exposição no pavilhão central, no dia 28 de Junho de 2017 

 

Início da montagem da exposição da cultura Avieira (as fotos desta Folha que não mencionam 

crédito de autor são da autoria de José Gaspar) 
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A colocação do Meia-lua, da Praia de Vieira de Leiria (Foto da organização) 

 

Um aspecto da exposição da cultura avieira – 1. A Câmara Municipal da Marinha Grande e a 

Junta de Freguesia de Vieira de Leiria foram fundamentais para viabilizar a nossa ida a 

Combarro. Bem hajam, Paulo Vicente e Joaquim Tomé. 
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Um aspecto da exposição da cultura avieira – 2. O barco-casa todo montado 

 

Um aspecto da exposição da cultura avieira – 3 – com a caçadeira e o caçarico (passa-valas) 
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Os anfitriões da exposição trajados a rigor, a Ana e o Augusto 

 

A presença de vários tipos de embarcações do Tejo e da Praia da Vieira. Tivemos oportunidade 

de explicar em pormenor o significado dos barcos “picareto” - de Mação e do Médio Tejo -, 

assim como o Meia-lua do mar da Praia da Vieira de Leiria, terra de origem da épica avieira 
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As primeiras fotos dos visitantes 

 

Uma pose “em família” 
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Animação com música celta. Parecia que estávamos no Minho Português 

 

Acto oficial de inauguração do XIII Encontro, por Manuel Sendón, presidente da Federação 

organizadora Culturmar 
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A visita das entidades oficiais da Galiza à exposição avieira: o Governo da Galiza, a deputação 

de Pontevedra, a Câmara Municipal de Poio e a Culturmar 

 

Ensinando aos Bascos da associação Albaloa as danças e os costumes dos avieiros 
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O Augusto Gaspar a explicar aos Bascos as técnicas de construção naval dos avieiros. A língua 

nunca foi um problema para comunicar. Dizia com graça o Armindo Leite para o Augusto: 

“nunca te atrapalhes. Se gaguejares, convidas o Basco para umas canhas porque ao fim da 

terceira já falas espanhol quase como ele. Ao fim da sexta já falas espanhol tão bem como ele. 

Se quiseres aperfeiçoar-te também podes falar Basco, mas só a partir da décima-segunda 

canha”… o Augusto ria-se e todo o grupo acompanhou o riso 

 

Os Bascos da magnífica representação da associação Albaloa foram nossos vizinhos. 

Aproveitavam os seus momentos livres para descontrair, tocando e cantando as músicas 

populares do seu país. Foi um intercâmbio muito enriquecedor para todos 
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Um “boneco” para a posteridade. Reparámos que este instantâneo foi pretexto para crianças e 

adultos – novos e nem tanto – se fazerem fotografar, neste contexto que agradou bastante aos 

visitantes (Fonte: http://pontevedraviva.com/galeria/3202/galeria-monica-patxot-encontro-

embarcacions-tradicionais-galicia-combarro/)  

 

http://pontevedraviva.com/galeria/3202/galeria-monica-patxot-encontro-embarcacions-tradicionais-galicia-combarro/
http://pontevedraviva.com/galeria/3202/galeria-monica-patxot-encontro-embarcacions-tradicionais-galicia-combarro/
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Embora a nossa participação se centrasse na cultura avieira e nos seus aspectos etnográficos e 

patrimoniais, a organização convidou-nos para apreciar a exposição de embarcações tradicionais 

amaradas no porto, e para participar num passeio marítimo a bordo de uma delas 

 

Participação numa embarcação tradicional 
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Vista das embarcações tradicionais participantes 

 

Embarcações tradicionais participantes 
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Embarcações tradicionais participantes 

 

Embarcações tradicionais participantes: na foto está a canoa portuguesa Ana Paula, em 

representação da Marinha do Tejo. A presença desta associação portuguesa é tradicional e tem 

dignificado bastante o nosso País em edições anteriores, como de novo aconteceu nesta XIII 

(Fonte das 6 últimas fotos: http://pontevedraviva.com/galeria/3202/galeria-monica-patxot-

encontro-embarcacions-tradicionais-galicia-combarro/)  

http://pontevedraviva.com/galeria/3202/galeria-monica-patxot-encontro-embarcacions-tradicionais-galicia-combarro/
http://pontevedraviva.com/galeria/3202/galeria-monica-patxot-encontro-embarcacions-tradicionais-galicia-combarro/
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Novo pormenor da participação da canoa Ana Paula, da Marinha do Tejo (fonte: idem) 

 

A canoa Ana Paula em Combarro (Foto: Albaola Itsas Kultur Faktoria) 
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A embarcação Santa Maria dos Anjos, da Associação Cívica para o Progresso e 

Desenvolvimento do Concelho de Esposende – Fórum Esposendense – que representou 

dignamente a cultura marinheira portuguesa em Combarro (Fonte: 

https://www.facebook.com/XIII.Encontro.Combarro.2017/)  

 

Outro pormenor da representação da Santa Maria dos Anjos, à direita da foto (Fonte: idem) 

https://www.facebook.com/XIII.Encontro.Combarro.2017/
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“Um mar de velas”. Confirmou-se a presença de 100 embarcações tradicionais… (Fonte: idem) 

 

 

“Um mar de velas”… (Fonte: idem) 
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Um aspecto do pavilhão onde se serviam as refeições. Chegaram a servir-se 600 almoços no 

sábado, sendo o trabalho sempre assegurado por voluntários e voluntárias 

 

Um detalhe do almoço de parte da representação portuguesa 
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AS DESPEDIDAS 

 

Foto de despedida de parte da equipa organizadora, junto do barril de cidra (e da celha de metal) 

da Albaloa Basca (Foto: Albaola Itsas Kultur Faktoria)

 

A equipa Basca junto do barril de cidra e da celha de metal que recolhia os salpicos da bebida 

(Foto: idem) 
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A equipa de 40 voluntários que assegurou todo o trabalho de serviço de refeições. Chegaram a 
servir-se 600 refeições num único almoço. Na mensagem de despedida pode ler-se, na língua galega: 

“Gracias a todos os que levaban camisetas vermellas puidemos organizalo Encontro. Correron, 
traballaron, atenderon a xente, paparon sol na Chousa... Sempre con bo humor. Agradecidos para 
sempre a estes mozos e non tan mozos”.Receberam a maior ovação de todas as que se ouviram no 

pavilhão das refeições, nesta altura das despedidas (Foto: Culturmar) 

 

Num pavilhão completamente cheio, a foto regista o momento em que Víctor Fernandez, da 

Culturmar, agradecia publicamente a presença portuguesa da representação da cultura avieira 

tendo evocado Carlos Barbosa (como poderia esquecer um Amigo?). Ouviram-se sentidos 

aplausos, com praticamente todos os presentes de pé. Deram-se vivas a Portugal e vimos 

lágrimas de emoção em muitas expressões, de homens e de mulheres (Foto. Lurdes Couto) 

https://www.facebook.com/XIII.Encontro.Combarro.2017/photos/a.1181107721978064.1073741828.1035408953214609/1404967589592075/?type=3
https://www.facebook.com/XIII.Encontro.Combarro.2017/photos/a.1181107721978064.1073741828.1035408953214609/1404967589592075/?type=3
https://www.facebook.com/XIII.Encontro.Combarro.2017/photos/a.1181107721978064.1073741828.1035408953214609/1404967589592075/?type=3
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A equipa de voluntários que viabilizou a participação da cultura avieira em Combarro, a partir 

de cima, da esquerda: Quim Zé, Emanuel, Jaime Fernandes, João Neves, Augusto Gaspar, 

Armindo Leite, Lurdes Couto, José Gaspar, Ana Gaspar, João Serrano, Maria José 

 

Em memória do nosso querido e saudoso amigo Carlos Barbosa, que viabilizou a ideia inicial de ida 

ao Encontro de Embarcações Tradicionais da Galiza. Tudo começou com ele no ano de 2013, como 

referiu publicamente Víctor Fernandez, da Culturmar, e nós confirmamos. Fica bem onde estás, 

Carlos. Descansa em Paz, não te esquecemos nem esqueceremos! Tu andaste por ali, connosco… 


