
                                                                                     

                                   

 

Prémio de Investigação sobre a História e Etnografia dos Avieiros 

 

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) desenvolveu, desde 2008, um 

projeto que tinha como objetivo a valorização e promoção da Cultura Avieira. Em 2016 

vê reconhecida uma das suas valências como Património Cultural Imaterial, registado no 

Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial como “Inscrição das «Artes e 

Saberes de Construção e Uso da Bateira Avieira no rio Tejo» Caneiras, Santarém. 

(Anúncio n.º 121/2016 - Diário da República, 2.ª série, nº 86, de 4 de maio). 

Importa referir que tem sido preocupação do IPSantarém partilhar o 

desenvolvimento do Plano de Salvaguarda daí resultante, da sua necessidade e 

importância de operacionalização, enquanto motor e alavanca para o rio Tejo e Região, 

quer com as autarquias, quer com a CIMLVT, quer com outros parceiros.  

Neste momento e como estratégia, a parceria entre o IPSantarém e o Fórum Ribatejo, 

parece-nos ser um primeiro momento de dar visibilidade e concretização para a etapa de 

um estudo de investigação.   

Do registo na Direção Geral do Património Cultural Imaterial (DGPCI) surge um 

Plano de Salvaguarda urgente, onde se inclui a necessidade e importância de desenvolver 

um estudo sobre a História e Etnografia dos Avieiros e do Tejo. 

Vários têm sido os estudos desenvolvidos ao longo dos tempos, alguns com 

consulta em (Cultura Avieira-e-Atlas: e-atlasavieiro.org) 

No entanto, é primordial a preservação das vivências avieiras considerando por um 

lado, a sustentabilidade das práticas e dos saberes caracterizados, através de medidas 

dirigidas à sua transmissão e continuidade e, por outro, a estabilidade do ecossistema 

natural, através de medidas dirigidas a assegurar a qualidade do rio e da vida que lhe está 

associada. 

http://e-atlasavieiro.org/conteudos/cultura-avieira/investigacao-desenvolvimento


Considerando estas duas vertentes, propomos o desenvolvimento de criação de um 

Projeto de Investigação onde se pretenda questionar a relação entre estes dois eixos, a sua 

importância quer para o rio Tejo e preservação do ecossistema, quer para a comunidade 

avieira e a Região. 

Projeto este que se traduzirá num prémio de investigação a ser atribuído pelo 

Instituto Politécnico de Santarém e o Fórum Ribatejo, com recolha de textos inéditos até 

fins de 2024. Os mesmos serão submetidos à avaliação de uma Comissão Cientifica.  

Atempadamente serão divulgadas as condições específicas de apresentação dos 

respetivos estudos. 

A  recolha dos textos será efectuada através do mail:   

teresa.serrano@sc.ipsantarem.pt 

Telefones de contacto e prestações de esclarecimento.  

Telem: 966 765 309 

Telem: 926 370 080 

Telem: 917 238 747 

 


