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SAUDAÇÃO 

 
7º Cruzeiro Religioso do Tejo e 1º Cruzeiro do Tejo 

 
Após o trabalho de investigação realizado por um grupo de académicos, 
sobre a religiosidade Avieira e inserido no âmbito do projeto de 
Candidatura da Cultura Avieira a património nacional, tem-se assistido a 
inúmeras atividades, com as comunidades Avieiras e não só.  
 
O estudo iniciou-se em Junho de 2006 e os seus autores percorreram toda 
a região do Tejo e Sado e a zona da Praia de Vieira de Leiria, de onde são 
originários os avieiros, pescadores que trocaram a Praia de Vieira pelas 
águas do tejo e do Sado.  
 
Relembramos que este Cruzeiro partiu de Rosmaninhal, no Parque Natural 
do Tejo Internacional e chegou a Oeiras a 23 de junho, num percurso de 15 
etapas, descendo o nosso Rio Tejo passando assim por várias comunidades 
Avieiras.  
 
Agradecemos a população da Freguesia presente no local.  
 
Os eleitos da Coligação Democrática Unitária (CDU) da Assembleia da União 
de Freguesias de Castanheira do ribatejo e Cachoeiras, vem por este meio 
saudar o Executivo da Junta de Freguesia pela organização da receção ao 7º 
Cruzeiro Religioso do Tejo e 1º Cruzeiro Ibérico do Tejo, no cais da Vala do 
Carregado, a zona ribeirinha, onde foi realizada uma pequena cerimónia 
religiosa pelo Sr. Padre Rui Peralta da Igreja de São Bartolomeu em honra 
de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, para gosto da população presente, 
em especial à pequena comunidade Avieira residente na nossa Freguesia. 
 
 
Documento a ser enviado para:  
- Paróquia de castanheira do Ribatejo.  
-Patriarcado de Lisboa.  
-Entidades parceiras/ organizadoras do evento.  
O mesmo deverá:  
- Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 
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