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FOLHA INFORMATIVA Nº18-2012
3º Dia Nacional do Avieiro
Decorreu no dia 1 de maio, o 3º Dia Nacional do Avieiro, desta vez, tendo como cenário a
antiga aldeia de Barreira da Bica, situada na freguesia de Vale de Figueira, concelho de
Santarém. Contou com várias centenas de participantes, entre antigos pescadores,
descendentes e seus familiares, convidados e entusiastas na divulgação e preservação da
cultura desta comunidade.

O programa iniciou-se com a concentração e receção aos participantes na sede da Junta de
Freguesia. Aqui foi inaugurada uma exposição fotográfica, do grupo Fotógrafos Amadores do
Ribatejo subordinada à temática “Avieiros do Tejo”. Seguiu-se uma pequena merenda,
lembrando a simplicidade de tempos idos, com café das borras e pão torrado com mel.
Uma visita à igreja matriz de Vale de Figueira foi o momento seguinte, ainda no período da
manhã. A paróquia é membro do Consórcio dos Avieiros, tendo sido através desta entidade
que a igreja se candidatou ao financiamento do projeto de restauro da talha dourada, no valor
de 90 mil euros, que está a decorrer e a ser apoiado com fundos comunitários no âmbito do
PRODER.
Após o almoço convívio com tarde de animação – teatro e folclore – pelo Rancho de Vale de
Figueira e da chegada dos atletas participantes na 1ª Estafeta Avieira, realizada entre Vieira de
Leiria e Barreira da Bica, na distância de 85 Km, foi descerrada uma placa na antiga aldeia
avieira da Barreira da Bica. Esta aldeia contou, outrora, com cerca de trinta casas e cento e
cinquenta pescadores com aas respetivas famílias.
O Dia 1 de maio é um dia simbólico. Dia do Trabalhador. Dia de todos os trabalhadores;
daqueles que lutam diariamente pelo "pão para a boca" e daqueles que já lutaram por ele.
Sem desistir; sem baixar os braços; antes erguendo-os, perante as adversidades da vida, das
más condições, da opressão, ou da exploração. É em homenagem aos trabalhadores de hoje e
aos que atribuíram significado a este dia, que o 1º de maio se assinala, um pouco por todo o
lado; também em lugares "perdidos" no tempo, que apenas a memória e o esforço de
preservação das culturas que os embebem mantém vivos, ou teimam em reavivar e reviver; tal
como na "Barreira da Bica". Este esforço é partilhado por muitos, sendo o principal elemento
agregador a Coordenação do Projeto
da Cultura Avieira a Património
Nacional, sem esquecer a, ainda jovem,
Associação para a Promoção da Cultura
Avieira (APCA), ou Associação dos
Avieiros.
Barreira da Bica é um lugar idílico, de
um verde intenso, na confluência do
Alviela com o Tejo. Aqui existiu, em
tempos não muito recuados, uma
aldeia Avieira. Uma das muitas dezenas
ao longo do Tejo e afluentes.
Presentemente, placas identificativas
assinalam o sítio exato da localização das "barracas" e o nome dos seus habitantes1. A vida
que, inicialmente - aquando da sua migração da Vieira para as águas do Tejo e do Sado, a
partir do século XIX -, era confinada ao espaço barco onde "nasciam e morriam", foi-se
gradualmente apropriando das margens. As barracas de caniço cederam, pouco a pouco, lugar
às "casas" de madeira assentes em estacas. O nosso imagético de "barraca" contrasta em
muito com o colorido intenso das mesmas…
Mas comecemos a recordar este dia, dando "corpo" aos passos corridos num percurso
simbolicamente batizado de "Estafeta Avieira".
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- Termo com que os avieiros designavam as casas palafíticas que construíam para fugir à impetuosidade das
águas, sobretudo em época de cheias

Organizada pela Associação para a Promoção da Cultura Avieira, o Centro Cultural e
Desportivo “Alvitejo”, o Industrial Desportivo Vieirense e as Juntas de Freguesia de Vale de
Figueira e de Vieira de Leiria este evento desportivo uniu dezenas de atletas, ligando num
percurso de 85 Km a Praia da Vieira e a Barreira da Bica. As equipas constituídas por onze
elementos, correram por etapas que variaram entre os três quilómetros (da Praia da Vieira a
Vieira) e os dez ou mais quilómetros.
Antes de se instalarem de forma permanente nas margens do Tejo e do Sado, os avieiros
realizavam este percurso sazonal de ida e volta, partindo da Vieira quando os rigores do
inverno e a bravura do mar lhes dificultavam as artes de pesca, e quantas vezes, roubando-lhes
a vida. Vieram procurar nas águas mais calmas dos rios o seu sustento. Tornavam depois à
praia de origem. Pelas margens dos rios Tejo e Sado constituíram comunidades de uma cultura
vincada, própria, a qual (roubando as palavras de Alves Redol) poderíamos comparar ao povo
cigano, nómadas em terra. Os avieiros eram "ciganos do rio".
Foram ficando e ficaram as marcas da sua cultura. Cultura, essa que é parte integrante da
nossa identidade, "povos" da Lezíria e da Borda-d’Água.
A Cultura Avieira cativa pela sua singularidade. Cria afetos pelos laços que se estabelecem e
pela experiência completa de reviver os tempos árduos, mas simultaneamente felizes do povo
avieiro.
A Estafeta, uma prova desportiva
por etapas, privilegia o sentido de
grupo, da luta da equipa pelo
mesmo objetivo. Tal como os
avieiros que eram (e são) um
grupo. Eram (e são) uma família.
Eram (e são) uma comunidade.
Hoje, tal como ontem, este sentido
permanece, embora as condições
de vida se tenham alterado. E para
que esta cultura tão própria não
morra, se passa testemunho, se
divulga e se preserva.
Na prova, o testemunho passado de mão em mão, chegou à Barreira da Bica: um remo. Apenas
um pequeno remo de madeira, réplica à escala dos remos das bateiras que as mãos calejadas
das mulheres avieiras manobravam.
Uma prova em tudo simbólica, num dia igualmente simbólico de reencontro de avieiros, de
convívio, de partilha e de reflexão. De renovação do firme propósito de fazer reviver a cultura
dos "ciganos do rio". Para que a sua "vida" não morra e não morrendo, enriqueça a de todos
quantos vivem. Hoje, amanhã e no futuro distante...
No próximo ano, a 2º Estafeta Avieira, provavelmente, realizar-se-á no sentido inverso, do
Patacão até Vieira de Leiria. Quem sabe se as duas equipas deste ano poderão ser
multiplicadas por muitas outras. Gente amante do atletismo e apaixonada pelo nosso
património, tangível e intangível.

A chegada simbólica dos atletas, um deles trajando de pescador

A visita à Igreja de Vale de Figueira foi outro momento marcante, neste dia de partilha de
emoções. A sua talha encontra-se em fase de restauro, pelo que é possível observar na capela-mor e nas capelas laterais essa intervenção.

O almoço convívio e a tarde de folclore
À boa maneira portuguesa, conviveu-se em torno de uma tigela de caldo verde, feijoada e
vinho tinto. Para sobremesa, nada melhor que uma taça de arroz doce, iguaria com forte
tradição em Vale de Figueira, promovida anualmente na sua Feira do Arroz Doce, um evento
promovido pelo Centro de Bem Estar Social daquela localidade.

A gastronomia cedeu lugar à etnografia, com a recriação cénica de um “Casamento Avieiro”2,
pelo Rancho Folclórico de Vale de Figueira, seguindo-se a animação trazida pela dança
folclórica.
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As celebrações dos casamentos avieiros prolongavam-se por três dias. Juntavam-se as famílias, comia-se, bebia-se e dançava-se
de sexta a domingo, altura em que cada um partia de novo para as suas aldeias.

A encenação de um casamento avieiro

A encenação de um casamento avieiro – o brinde aos noivos e o bailarico

Da recordação dos barcos de água-acima, ao bailarico das lezírias, com o “Vira do Vinho”,
passando pela harmonia das valsas, a alegria das milheiradas, até à energia do fandango, a
música, os cantares as voltas e reviravoltas, a cadência dos tamancos no chão, encheram a sala
de ritmo, cor e recordações quase palpáveis.

Sucessivas cenas da encenação, às quais não faltou o fandango, dança típica ribatejana

Barreia da Bica não é só frescura, água e verde. Neste dia, foi corrida, peixe frito e pão caseiro,
vinho tinto e muitas histórias de sorrisos. Em outros dias, de um passado recente, era uma
aldeia viva. Vivia do rio e alimentava-se de histórias; umas tristes, outras humoristas, como
aquela que a Senhora D. Emília Branha (uma das mais idosas avieiras da Barreira) contou; do
dia em que um touro fugindo das cheias, a levantou no ar como um boneco e a atirou num
silvado. D. Emília, mais que o temor, lamentou a perda do “avio”3. Uma história algo
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Avio é o nome dado aos produtos alimentares comprados, tais como: açúcar, farinha, massa…

dramática, mas contada com tal vivacidade na voz e pormenores descritivos que arrancou
sonoras gargalhadas a quem a ouviu. E D. Emília era quem mais ria…

A Ti’Emília Lameira, amparada por uma familiar

A Cultura Avieira possui um enorme potencial para se afirmar como atrativo turístico. Através
da implementação de uma Rota integrando as aldeias, as gentes e o Tejo, as experiências
turísticas completas poderão constituir-se como um motor de desenvolvimento local e
regional.
O setor do turismo apresenta um franco crescimento, tal como é referido no Plano Estratégico Nacional
do Turismo (PENT), pelo que a aposta no desenvolvimento deste setor específico poderá ser uma
oportunidade de desenvolvimento local, de criação de emprego e, por conseguinte, de melhoria da
qualidade e nível de vida das populações.
A oferta turística dever-se-á afirmar pela qualidade e singularidade visando responder à, cada vez maior,
exigência do consumidor. A informação positiva transmitida por amigos e recolhida pela experiência,
pode influenciar a decisão do turista, bem como a divulgação através da internet ou outras formas,
como artigos em revistas especializadas (ou não). A informação sobre um determinado destino não se
esgota nas agências de viagens. Existe, cada vez mais, informação disponível, pelo que esse fator
contribui, em muito, para a exigência do cliente. O turista procura experiências únicas, que respondam
às suas motivações iniciais e estimulem a procura de sentimentos e sentidos. Os turistas querem ser
atores responsáveis e solidários neste processo de intercâmbio com outros mundos.
O destino turístico deverá, não só captar novos turistas, “especializando-se” em segmentos alvo,
mediante a sofisticação e a adequação da oferta, mas também saber corresponder às suas expetativas
iniciais, fidelizando-os.
Dado que o consumidor procura cada vez mais qualidade de serviço e diversificação de ofertas, uma
estratégia a ter em conta, para que se confirme a tendência de crescimento do Turismo na região do
Médio Tejo, nomeadamente no Vale do Tejo, em número de turistas e em valor, apontada pelo PENT,
passará pelo cross-selling com outras regiões, nomeadamente Lisboa, dada a proximidade e a
acessibilidade a este grande centro; a uma escala menor, com outras regiões com expressão turística
mais próxima. Assim, dever-se-ão estruturar as ofertas e promover circuitos turísticos e rotas temáticas
O Presidente do Turismo de Portugal, em abril do corrente ano, considerou que um crescimento de 5%,
para este ano será positivo se atendermos a que este setor cresceu em 2010 entre 8 a 10%. Dada a
conjuntura actual e a concorrência do mercado espanhol, este crescimento previsível será um bom
resultado. Seja como for, mantém-se a tendência evolutiva que se tem verificado nos últimos anos.
A estratégia e plano de ação para o desenvolvimento do Turismo em Portugal, segundo o PENT, no
horizonte de 2015, devem assentar na qualidade, competitividade e sustentabilidade da sua oferta.
Neste plano, destaca-se uma das suas estratégias que visa a aposta na promoção e distribuição online
que deve ser claramente assumida como mecanismo de endereçar novas formas de procura e marketing
e de juntar a vertente comercial à promocional (PENT; proposta de revisão para o horizonte 2015,
Versão 2.0).

A Cultura Avieira, enquanto potencial para um turismo cultural que vise a agregação de valor às
comunidades locais, poderá e deverá ser, a breve prazo, a prioridade de toda a região. Envolver as
pessoas, preservar a autenticidade, criar infra estruturas necessárias, divulgar e oferecer experiências
turísticas únicas será apostar num caminho de sucesso e num progresso sustentável. Responder-se-á
assim, não só a objetivos intrínsecos das comunidades e populações, mas a objetivos extrínsecos dos
parceiros que a esta aposta se queira associar.

Ana Paula Pinto e Carlos Vitorino
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