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40 Paróquias

39 Freguesias

28 Concelhos

Castelo Branco
Vila Velha de Ródão

Nisa
Gavião
Mação

Abrantes
Constância

Vila Nova da Barquinha
Chamusca

Golegã
Alpiarça

Santarém
Almeirim

Cartaxo
Salvaterra de Magos

Benavente
Azambuja
Alenquer

Vila Franca de Xira
Alcochete

Montijo
Moita

Barreiro
Seixal

Almada
Loures
Lisboa
Oeiras

53 Comunidades

Apoio



O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo tem como objetivo principal ligar o rio Tejo desde  
Malpica do Tejo / Vila Velha de Ródão ao grande estuário do Tejo (Oeiras). 

Realizado por embarcações típicas do Tejo, como o tradicional picoto e a bateira, que 
transportam a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, em peregrinação fluvial às 
comunidades ribeirinhas e às aldeias Avieiras, nas margens do Tejo, o Cruzeiro tem como 
objetivos específicos: Reforçar a identidade das comunidades, aproximando-as através da 
partilha cultural e religiosa; Aproximar as comunidades do rio Tejo para usufruírem da sua 
riqueza; Transformar as comunidades ribeirinhas em elementos divulgadores das enormes 
potencialidades do rio na área do Turismo Sustentável e das Culturas a ele associadas.

O Cruzeiro refaz, simbolicamente, a ligação fluvial da região de Vila Velha de Ródão com o 
grande estuário do Tejo, interrompida no final do séc. XIX com a chegada do comboio, depois 
da saída do último barco de água-acima.

A imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo foi consagrada em Santarém no ano de 
2013, pelo Sr. Bispo de Santarém, e participou nos cinco Cruzeiros Religiosos do Tejo 
realizados em 2013, 2014, 2015, 2016  e em 2017, tendo sido transportada na embarcação 
guia, uma bateira Avieira de nome "Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo".

Durante o percurso sucedem-se diversas paragens e pernoitas dos peregrinos em aldeias 
Avieiras e comunidades ribeirinhas ao longo do Tejo, com cerimónias religiosas e eventos 
culturais organizados pelas equipas locais (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, 
Agrupamentos de Escolas, Associações e entidades privadas).

Sendo de realçar, este ano, a introdução da "linha de comboio" como meio de transporte 
complementar e auxiliar no transporte, de ida e ligação de todo o percurso de e para Lisboa, 
de peregrinos até aos locais de paragem do Cruzeiro.
Estabelece-se assim uma mais-valia para os alojamentos turísticos dos respetivos concelhos, 
com as possíveis pernoitas nos mesmos em uma ou mais noites, havendo a possibilidade de 
os interessados se integrarem no Cruzeiro depois da respetiva inscrição. 

CARACTERIZAÇÃO	DO	PROJETO



A logística do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo está organizada em equipas:

A Equipa Terra, composta por três elementos. Dá apoio por estrada, garantindo as 
necessidades dos peregrinos e da equipa de barcos, fazendo também a ligação com as 
dinâmicas das equipas locais nas comunidades ribeirinhas (associações, escolas, paróquias e 
outras). Numa viatura seguirá o coordenador de equipa, José Gaspar, com o apoio de mais 
um elemento, para assumir e garantir a ligação com as paróquias e respetivas cerimónias 
religiosas. Noutra viatura seguirá o responsável pelos combustíveis das embarcações e que 
ficará, também, incumbido da recolha/transporte do andor de Nossa Senhora.

A Equipa Barcos, composta por 5 elementos ficando o coordenador da equipa, Armindo 
Leite, como garante da segurança das embarcações e dos peregrinos.

As Equipas Locais são compostas por elementos de cada comunidade ribeirinha: Câmara 
Municipais, Juntas de Freguesias, Paróquias, Escolas, Associações locais e/ou as respetivas 
paróquias que garantem os eventos e cerimónias religiosas.

A Equipa de Divulgação é composta por dois elementos que garantem a divulgação do 
Cruzeiro, na distribuição dos cartazes e envio de correio eletrónico. 

A Coordenação Geral será exercida por João Serrano, que garante os protocolos 
institucionais. 

Com a previsão de 12 etapas, a começar em Malpica do Tejo - Castelo Branco e a terminar no 
grande estuário do Tejo, entre os dias 31 de maio a 24 de junho, o grande esforço financeiro 
vai para o combustível das embarcações e das viaturas implicadas, assim como para a 
alimentação e pernoita da organização e dos peregrinos.
Depois há que acorrer às despesas decorrentes do apoio que a equipa de terra tem de dar aos 
peregrinos, às equipas locais - na preparação da receção da Imagem peregrina, cerimónias 
religiosas - e na cooperação com os eventos locais em cada uma das 12 etapas e, por fim, há 
as despesas com a divulgação do evento que atualmente estão garantida pela 
Entidade Regional  Turismo - Alentejo/Ribatejo.

	LOGÍSTICA

	ESFORÇO	FINANCEIRO

Comando Territorial de Castelo Branco, Santarém e Lisboa 

Apoio:



CIT - Associação Confraria Ibérica do Tejo

CIT - Associação Confraria Ibérica do Tejo
AIDIA - Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça
ENVOLVE - Associação para o Desenvolvimento Local - Rossio ao Sul do Tejo
ACAPSI - Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria, 
MARINHA DO TEJO - Lisboa

Paróquias, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias, Direção Geral da Autoridade 
Marítima, Marina de Oeiras, IPS - Instituto Politécnico de Santarém, Confraria Marítima de 
Portugal - Cascais, Marina do Parque das Nações, TAGUS - Associação para o 
Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, Clube Desportivo "Os Patos" - Abrantes, 
Associação Palhota Viva, Associação dos Amigos das Caneiras, ADIMO - Associação de 
Desenvolvimento Integrado de Mouriscas, ANS - Associação Nacional Sarilhense, União 
Piscatória Aldegalense, Associação Náutica do Parque das Nações, Tejo - Centro de Dia e ATL 
de Valada do Ribatejo, OLLEM - Turismo Fluvial, Rios e Marés - Associação de Pescadores de 
Alhandra, Direção de Faróis, Clube Desportivo de Paço de Arcos - Secção Náutica, Albandeio - 
Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, Rancho Folclórico "Os Avieiros" de Vila 
Franca, Rancho Folclórico "Os Avieiros" de Escaroupim. 

EDP, Mútua dos Pescadores, Policia Marítima, GNR - SEPNA, GNR - Unidade Controlo Costeiro, 
ERT - Alentejo e Ribatejo, ERT - Região de Lisboa, Bombeiros Voluntários e Municipais dos 
concelhos ribeirinhos, Grupo Motard "Os Navegantes da Estrada" de Paço de Arcos, 
Escuteiros de Vale de Figueira, Escuteiros de Abrantes, Escuteiros Marítimos de Nova Oeiras.

Depois do sucesso alcançado nos anos anteriores é com grande entusiasmo e sentido de 
partilha (voluntariado) que esperamos com expectativa mais um grande sucesso para 2018, 
sendo de salientar o "zero de acidentes" em todos os cruzeiros e o elevado e crescente 
número de peregrinos e espectadores/participantes: - em 2017 contabilizámos cerca de 
8.580 pessoas ao longo das 12 etapas.

PROMOTOR

COMISSÃO	ORGANIZADORA

PARCEIROS

APOIOS

IMPACTO	ESPERADO
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O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo tem como objetivo principal ligar 
o rio Tejo desde Vila Velha de Ródão ao grande estuário do Tejo (Oeiras). 

Realizado por embarcações típicas do Tejo, como o tradicional picoto e a 
bateira, que transportam a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do 
Tejo, em peregrinação fluvial às comunidades ribeirinhas e às aldeias 
Avieiras, nas margens do Tejo, o Cruzeiro tem como objetivos 
específicos: Reforçar a identidade das comunidades, aproximando-as 
através da partilha cultural e religiosa; Aproximar as comunidades do rio 
Tejo para usufruírem da sua riqueza; Transformar as comunidades 
ribeirinhas em elementos divulgadores das enormes potencialidades 
do rio na área do Turismo Sustentável e das Culturas a ele associadas.

Durante o percurso sucedem-se diversas paragens e pernoitas dos 
peregrinos em aldeias Avieiras e comunidades ribeirinhas ao longo do 
Tejo, com cerimónias religiosas e eventos culturais organizados pelas 
equipas locais (Câmaras Municipais,  Juntas de Freguesia, 
Agrupamentos de Escolas, Associações e entidades privadas).

@cruzeiro.religioso.e.cultural.do.tejo

Percurso do Cruzeiro

Legenda

Praia do Alamal

LOURES

Montalvão

Comunidades Avieiras 

El Crucero Religioso y Cultural del Tajo tiene como objetivo principal 
conectar el río desde Vila Velha de Ródão hasta el gran estuario del Tajo 
(Oeiras). Se realizará por medio de las embarcaciones típicas, como el 
tradicional picoto y la bateira, que  transportaran la imagen de Nuestra 
Señora de los Avieiros y del Tajo, en peregrinación fluvial por las 
comunidades ribereñas y  aldeas Avieiras,  situadas a orillas del Tajo.

El crucero tiene como objetivos específicos: reforzar la identidad de las 
comunidades, ribereñas, aproximándolas a través de su manifestación  
cultural y religiosa;  Aproximar dichas comunidades al río, para el mayor 
desarrollo de su riqueza; Transformar las comunidades ribereñas en 
elementos divulgadores del enorme potencial del Tajo, en el área del 
turismo sostenible y de sus culturas  asociadas.

Durante el recorrido se sucederan diversas paradas y pernoctaciones de 
los peregrinos en aldeas Avieiras y comunidades ribereñas a lo largo de 
su curso, en las cuales se llevarán a cabo  diferentes ceremonias 
religiosas y actos culturales, organizados por los diferentes equipos 
locales, tales como, Cámaras Municipales, Juntas de Freguesia, 
Agrupamientos de Escuelas, Asociaciones y entidades privadas. 

Cruzeiro	de	fé	e	afetos...



Diocese de Portalegre e Castelo Branco 
Diocese de Santarém
Diocese de Lisboa
Diocese de Setúbal

Patriarcado de Lisboa (1)

Paróquia de Malpica do Tejo
Paróquia de Perais
Paróquia de Vila Velha de Ródão
Paróquia do Fratel
Paróquia de Santana
Paróquia de Amieira do Tejo
Paróquia de Ortiga
Paróquia de Alvega
Paróquia de Mouriscas
Paróquia do Pego 
Paróquia de Alferrarede 
Paróquia de Abrantes
Paróquia do Rossio ao Sul do Tejo
Paróquia do Tramagal
Paróquia de Rio de Moinhos
Paróquia de Constância
Paróquia da Praia do Ribatejo
Paróquia de Tancos
Paróquia do Arripiado
Paróquia de Vila Nova da Barquinha
Paróquia de Chamusca
Paróquia de Azinhaga 
Paróquia de Alpiarça
Paróquia de Vale de Figueira (Santarém)
Paróquia de Santa Iria da Ribeira de Santarém
Paróquia de Marvila (Santarém-Caneiras)
Paróquia de Benfica do Ribatejo (Almeirim)
Paróquia de Valada do Ribatejo (Cartaxo)
Paróquia de Salvaterra de Magos (aldeia do Escaroupim)
Paróquia de Azambuja (aldeia do Porto da Palha)
Paróquia de Vila Franca 
Paróquia de Alhandra
Paróquia da Póvoa de Santa Iria
Paróquia do Parque das Nações
Paróquia de Alcochete
Paróquia da Montijo
Paróquia do Moita
Paróquia de Paço de Arcos
Paróquia de Oeiras
Paróquia de São João da Barra

DIOCESES	ENVOLVIDAS	(4)

PARÓQUIAS	ENVOLVIDAS	(40)

Paróquia do Parque das Nações - 2014



PROGRAMA	-	2018

PROPOSTA
Programa

VI Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo - 
2018

31 de maio a 24 de junho

1ª Etapa, Quinta, 31 de maio
11h00 – Bênção e partida do Cruzeiro em 
Malpica do Tejo
13h30 – Perais 
18h00 – Vila Velha de Ródão

2ª Etapa, Sexta, 1 de junho
11h00 – Bênção e partida do cruzeiro em 
Vila Velha de Ródão 
11h30 – Santana 
12h30 – Fratel
13h00 – Barragem do Fratel
16h00 – Barca
16h45 – Amieira do Tejo – Nisa 
17h30 – Belver - Gavião
17h35 – Praia do Alamal

3ª Etapa, Sábado, 2 de junho
09h30 - Praia do Alamal 
10h30 - Ortiga
14h30 - Alvega 
15h30 - Mouriscas
17h30 - Pego 
18h30 - Rossio ao Sul do Tejo 

4ª Etapa, Domingo, 3 de junho
09h00 – Rossio ao Sul do Tejo
10h00 – Tramagal 
10h30 – Rio de Moinhos 
11h00 – Amoreira
13h00 – Constância
15h30 – Praia do Ribatejo 
16h00 – Tancos
16h30 – Arripiado 
17h30 – Vila Nova da Barquinha

5ª Etapa, sexta-feira, 8 de junho
14h30 – Vila Nova da Barquinha
15h30 – Pinheiro Grande
16h30 – Chamusca (Porto das Mulheres)
18h00 – Azinhaga – Golegã 

6ª Etapa, Sábado, 9 de junho
09h00 – Azinhaga 
10h00 – Alpiarça (Patacão)
11h30 – Vale de Figueira (Barreira da Bica) - 
Santarém
13h30 – Ribeira de Santarém
15h00 – Alfange
15h30 – Caneiras
18h00 – Benfica do Ribatejo (Cucos) – 
Almeirim

7ª Etapa, Domingo, 10 de junho
15h00 – Benfica do Ribatejo 
16h00 – Porto de Sabugueiro
17h00 – Porto de Muge - Cartaxo
18h30 – Valada do Ribatejo (Procissão 
noturna)
21h00 – Escaroupim - Salvaterra de Magos
 
8ª Etapa, sábado, 16 de junho
10h00 – Escaroupim
10h30 – Palhota 
12h00 – Porto da Palha – Azambuja 

9ª Etapa, domingo, 17 de junho
11h00 – Porto da Palha 
12h30 – Vala do Carregado
13h30 – Vila Franca de Xira

10ª Etapa, sexta, 22 de junho
17h00 – Vila franca de Xira
18h00 – Alhandra 

11ª Etapa, sábado, 23 de junho
16h00 – Alhandra 
17h00 – Póvoa de Santa Iria

12ª Etapa, domingo, 24 de junho 
09h00 – Póvoa de Santa Iria
12h00 – Moita
14h00 – Lisboa
16h00 – Paço de Arcos 
18h00 – Oeiras 

Final do Cruzeiro



DADOS	SOBRE	O	CRUZEIRO	|	2017

V Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo é uma peregrinação fluvial que se realiza anualmente ao longo 
do rio Tejo entre o final de Maio e a terceira semana de Junho, tendo este ano concluído a sua quinta 
edição.

O acontecimento – realizado entre 26 de Maio e 17 de Junho de 2017 – reuniu as embarcações típicas 
do Tejo (como o picoto e a bateira) que transportaram a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do 
Tejo pelas comunidades ribeirinhas e pelas aldeias Avieiras existentes ao longo do rio.
Continua assim esta iniciativa a ser realizada entre Vila Velha de Ródão e a Marina de Oeiras, numa 
distância de 220 Km pelo Tejo, com a finalidade de trazer até ao presente uma prática que em tempos 
foi natural, a de as comunidades ribeirinhas viverem o Tejo no dia-a-dia.

Na cerimónia que teve lugar em Vila Velha de Ródão referiu assim o Sr. Padre Escarameia o espírito do 
Cruzeiro: “Senhora, ides partir pela mesma rota que tantos antepassados nossos rumaram a caminho 
da capital, quando este Tejo era navegável. Leva-nos contigo no coração”.
A viagem iniciou-se sem problemas nem incidentes, e assim decorreu até ao fim. Ao longo de todo o 
percurso até Oeiras foram-se juntando embarcações e cada vez mais pessoas acorriam às margens do 
Tejo para ver o cortejo e participar na iniciativa. Testemunhámos as emoções que a passagem da 
imagem e dos barcos causavam em todos os que do cortejo se acercavam.
Ao longo das várias etapas foram 8.025 as pessoas que participaram no evento, enquanto no rio se 
foram juntando cada vez mais barcos ao longo das etapas, perfazendo 240 embarcações no conjunto 
final. 
Desde o seu início em Vila Velha de Ródão, e durante três semanas, foram percorridas 12 etapas, 2 
barragens, 2 açudes e 47 paragens para, mais uma vez, terminar no Grande Estuário - na marina de 
Oeiras -, cumprindo os objetivos de dar a conhecer as várias comunidades ribeirinhas e as aldeias 
Avieiras do Tejo.

Foi possível testemunhar a enorme e genuína adesão das pessoas o que ajudou ao bom 
relacionamento e à integração das suas comunidades e à partilha de usos e costumes, contribuindo 
para diminuir o afastamento entre as populações através da partilha não só da religião mas também e 
principalmente das suas culturas.
Sublinha-se o papel dos fuzileiros que acompanharam o Cruzeiro em todas as etapas, assim como o 
SEPNA da GNR, que garantiram a boa segurança das embarcações e das pessoas. 

O final deste 5º Cruzeiro de 2017 coincide com o sentimento de missão cumprida começando-se já a 
pensar no próximo ano de 2018, pois o importante é as pessoas que esperam o Cruzeiro com 
expectativa e que transformam as suas despedidas numa mensagem tantas vezes repetida: “para o 
ano cá vos esperamos”. A iniciativa contou com a colaboração de voluntários, colaboração de 
paróquias e associações, e apoio de entidades privadas, câmaras municipais e juntas de freguesia, 
tendo envolvido 32 paróquias, 32 freguesias, 21 concelhos e 150 entidades ao longo do Tejo, tendo 
sido a edição mais frequentada, nas margens do Tejo como na nossa página do FaceBook, com 
106.015 pessoas a visualizaram, 96.148 a interagir com as fotos publicadas e 54.518 pessoas que 
visualizaram os vídeos publicados do cruzeiro.



FOTOS	DO	II	CRUZEIRO



CARTAZ	DE	2017



BÊNÇAO	DA	NOSSA	SENHORA
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Bispo de Santarém
D. Manuel Domingues
Padre Manuel Borges
Padre António Vicente

Nossa Senhora 
do Avieiros e do Tejo

Comunidades Avieiras



COROAÇÃO	DA	NOSSA	SENHORA

COROAÇÃO DA NOSSA SENHORA
 
DOS AVIEIROS E DO TEJO pelo Excelentíssimo 

Senhor D. Antonino Eugénio Fernandes Dias

Bispo da Diocese de Portalegre - Castelo Branco

Paróquia de Vila Velha de Ródão

02 de Maio de 2015



cruzeiro.religioso.do.tejo@gmail.com

Facebook/cruzeiro.religioso.do.tejo

CIT - Associação Confraria Ibérica do Tejo
 Email: citejo.pt@gmail.com
 Tlm: 915541421 - José Gaspar

AIDIA - Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça
 Email: aidiapt@gmail.com 
 Tlm: - João Serrano935 631 035 

ENVOLVE - Associação para o Desenvolvimento Local - Rossio ao Sul do Tejo
 Correio eletrónico: media.envolve@gmail.com 
 Tlm: 962630500 - Rui Rodrigues  

ACAPSI - Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria
 - Tlm: 914703871 - Fernando Barrinho

MARINHA DO TEJO - Lisboa

CONTACTOS	/	INFORMAÇÕES
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