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da Chamusca da Chamusca

Patricia Fonseca

Como diz o povo, “da Páscoa à Ascensão, 40 
dias vão”. E esta data, que no calendário cristão 
assinala a subida de Jesus ao Céu (e a vitória 
da vida sobre a morte), foi sempre celebrada 
de forma especial no Ribatejo, ligando-se 
intrinsecamente às preces por boas colheitas, 
com a apanha da espiga, no auge da Primavera. 
Na Chamusca, Quinta-feira de Ascensão é 
feriado municipal e há festa rija durante uma 
semana. Hoje, poucos locais preservam a 
pureza destas celebrações como este município 
ribatejano: as famílias continuam a vestir os seus 
fatos domingueiros para as procissões religiosas, 
os campinos trajam a rigor e a vila enche-se de 
flores e de gente a cavalo.
Como não podia deixar de ser, há também 
touros – e a entrada dos mais bravos animais 
pela Rua Direita de São Pedro, em corrida  
até à centenária praça, é um dos pontos altos 
destes festejos.
À noite celebra-se a vida, cantando e dançando 
– já não à volta das fogueiras e das concertinas 
mas junto ao palco por onde desfilam alguns 
dos maiores nomes da música portuguesa. 
Nestes dias, plenos de alegria e emoção, “o 
coração do Ribatejo” bate ainda mais forte – e a 
possibilidade de juntar-se à festa deve ser “pega 
de caras”, sem hesitação.
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E nesse dia do ano 
Batia com desatino 
Em cada Ribatejano 
Um coração de campino.”
 

Maria Manuel Cid, in “Pergunta o Povo ao Passado”

Na Chamusca, onde nasceu em 1922, Maria Manuel Cid era conhecida como D. Mimela. Morreu 
em 1994 deixando uma vasta obra literária, onde a temática do Ribatejo, dos cavalos e dos touros está 
sempre presente. Muitos foram os fadistas que deram voz aos poemas da sua autoria, como Maria da Fé, 
Carlos Zel, Nuno da Câmara Pereira, João Braga, Rodrigo e Teresa Tarouca.
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f e sta
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A tradicao do “dia 
mais santo do ano”
Os antigos consideravam a Ascensão  
“o dia da hora”, quando tudo parava  
e não se devia trabalhar. Na Chamusca a 
tradição mantém-se: é feriado municipal e 
pretexto para uma grande festa
Texto de Patrícia Fonseca / Fotografias Arquivo CMC
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É
É a Páscoa, festa central do ca-
lendário cristão, que determi-
na o dia de Carnaval (quarenta 
dias antes) e o da Ascensão 
(quarenta dias depois). No cris-
tianismo, sendo importante a 
festa do nascimento de Cristo 
(o Natal), a celebração maior 
é aquela que assinala a sua 
ressurreição, símbolo da vitó-
ria da vida sobre a morte. Na 
Quinta-feira de Ascensão re-
corda-se a subida de Jesus ao 
Céu, uma vez cumprida a sua 
missão na Terra, para salvar a 
Humanidade.

A celebração da Ascensão 
teve origem em Jerusalém, co-
meçando por realizar-se em 
simultâneo com a festa de Pen-
tecostes. Existem registos de, 
no séc. IV, serem feitas procis-
sões com tochas e estandartes, 
após a benção dos primeiros 
frutos.

Mas o carácter sagrado des-
se dia tem bem mais de dois 
mil anos. Já os romanos o ce-
lebravam, pedindo bênçãos à 
deusa Flora, e no judaísmo o 
mesmo dia ficou marcado pela 
subida de Moisés ao monte Si-
nai, onde recebeu as Tábuas 
com os Dez Mandamentos. Se 
o povo cumprisse a sua parte, 
seguindo os conselhos de Deus, 
estaria garantida a prosperida-
de da vida agrícola.

“Por onde maio passou tudo 
espigou”, diz-nos a sabedo-
ria popular. Tudo desabrocha 
e amadurece, os dias crescem, 
a temperatura sobe e floresce 
também em nós um estado de 
espírito mais alegre.

“Trata-se de um dia espe-
cialmente significativo para as 
sociedades agrárias tradicio-
nais, como até há pouco tempo 
foi a nossa, que tanto depen-
diam da agricultura, da fertili-
dade da terra, da cadência das 
chuvas, do favor dos deuses”, 

senta-lhe bem. De facto, mais 
do que a festa religiosa da as-
censão de Cristo, o que o povo 
espontaneamente celebra é o 
amadurecimento das searas, 
colhendo espigas e outros ele-
mentos vegetais para compor 
um ramo que, guardado em 
casa, há de dar fartura de pão 
e outras importantes venturas 
até à Ascensão que vier.”

A apanha da espiga, ain-
da hoje, quase nunca é um ato 
solitário, nota o historiador. 
“Até há cerca de meio século, 
saía-se para o campo em ran-
chos, sobretudo de rapazes e 
raparigas, mas que integravam 
também gente de todas as ida-
des, incluindo crianças e ido-
sos. Levava-se o farnel que se 
partilhava à sombra das árvo-
res mais frondosas e então co-
lhiam-se as várias espécies para 
compor, com arte e afeto, o ra-
minho benfazejo.”

Para muitos este ainda é "o 
dia mais santo do ano", um 
dia em que não se deve traba-
lhar. Os antigos chamavam-lhe 
o "dia da hora" porque havia 
uma altura em que tudo pa-
rava: pelo meio-dia, nalgumas 
localidades, pelas três horas da 
tarde, noutras.

E, como refere Matias Coe-
lho, “a ocasião era propícia ao 

despontar de sentimentos entre 
moços e cachopas, trocas de 
espigas e de olhares em tarde 
de maio quente, que depois da-
vam namoro e, muitas vezes, 
ligações para a vida inteira. 
Fazia-se roda, contavam-se his-
tórias, desfiavam-se cantigas e 
dançava-se ao toque da con-
certina, da gaita-de-beiços ou 
de outro instrumento que al-
guém levasse e soubesse tocar”.

Hoje, a festa continua a fa-
zer-se na Chamusca, com as 
adaptações que a contempo-
raneidade exige, mas partindo 
sempre da tradição enraizada 
nestas terras férteis de borda 
d’água. A Quinta-feira de As-
censão é feriado municipal – 
ainda assim é em 30 concelhos 
do país, tendo a data deixa-
do de ser feriado nacional em 
1952 –, mas os festejos duram 
nove dias, entre a segunda-fei-
ra que a antecede e o domingo 
seguinte.

O convite fica feito pelas 
gentes da Chamusca: celebre-
-se a Ascensão, colhendo a es-
piga nos campos e dançando 
pela noite fora. Depois de dois 
anos de recolhimento e de uma 
difícil travessia no deserto, bem 
precisamos de alegria nas nos-
sas vidas, e de bênçãos para o 
futuro.

explica o historiador Antó-
nio Matias Coelho, natural da 
Chamusca. 

“Para os conseguir, sempre 
os agricultores praticaram ri-
tuais, fossem quais fossem as 
divindades invocadas. A apa-
nha da espiga, em Quinta-fei-
ra de Ascensão, é um sinal que 
resta desse gesto antigo que ti-
nha por intenção providenciar, 
simbolicamente, a fartura de 
pão para o ano inteiro.”

Esta é também a Quinta-
-feira da Espiga em Portugal 

e, apesar da crescente desca-
racterização do mundo rural, 
continua a ser um dos dias 
mais sagrados do calendário de 
quem vive no interior do país.

“É um dia fasto, um dia fa-
vorável, como o são também, 
por exemplo, a Segunda-feira 
de Páscoa (dia da Senhora da 
Boa Viagem em Constância), 
a Segunda-feira de Pascoela 
(dia de sestas na freguesia da 
Chamusca) ou o 1.º de maio 
que, muito antes de ser Dia do 
Trabalhador, já era dia de le-

vantar cedo para não deixar 
entrar o maio, que seria sinal 
de sono e mau presságio para 
todo o ano. Todos eles são dias 
de ir passear ao campo, festejar 
a primavera e louvar a natu-
reza”, lembra António Matias 
Coelho.

“Em muitos sítios do país, 
mas em especial no sul, que é 
zona de mais vastos trigais e de 
mais vincadas tradições medi-
terrânicas, o povo chama ao 
dia da Ascensão a Quinta-fei-
ra da Espiga – e este nome as-
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É

 (
18

32
)

JO
S

É
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O pulsar 
da alma  
ribatejana
A entrada de touros na 
Chamusca, na Quinta- 
-feira de Ascensão, é uma 
das mais belas e antigas 
tradições dos campinos
Por António Matias Coelho / 
Fotografia Arquivo CMC

É assim todos os anos, a meio 
da primavera. Ao fim da 
manhã, em Quinta-feira 
de Ascensão, toda a Cha-

musca se concentra ao longo da Rua 
Direita para ver a entrada de touros.

Do Areal até à Praça, há milhares 
de pessoas, muitas delas vindas de fora, 
à espera que apareçam os touros, con-
duzidos pelos campinos e enquadrados 
pelos cabrestos, que hão de atravessar 
a vila em rápida desfilada. São ape-
nas uns minutos, muito poucos. Mas é 
muita a emoção. E parte dela, a maior, 
é do efémero que vem. Está a gente 
aqui, horas e horas à espera, o pesco-
ço estendido a ver se vê vir os touros, e 
eles tardam, virão mais daqui a pouco, 
por agora ainda não.

Até que a multidão se agita, há os 
que correm a proteger-se, outros que 
se chegam mais à estrada onde os tou-
ros vão passar, para os sentirem mais 
ao pé. E aí vêm agora, rua fora a toda 
a brida, enfileirados a preceito. Há 
sempre alguém mais afoito que desafia 
os animais, tentando fixar-lhes a aten-
ção e desviá-los do caminho, em bus-
ca de uma emoção maior. E há os que 
correm com eles, lado a lado, por uns 
metros, que não há pernas humanas, 
por muito lestas que sejam, capazes de 
acompanhar o galope desta entrada.

A vertigem é intensa e passageira. 
É forte porque passa depressa. De re-
pente a multidão vira o pescoço para 
o outro lado, fitando a direção da Pra-
ça. Ainda agora aí vinham os touros, 
os cabrestos e os campinos a cavalo e já 
tudo aí vai, em acelerada corrida, Rua 
Direita adiante. Para o ano, cá estare-
mos outra vez!

Origens da tradição

Há muitos milhares de anos que o tou-
ro exerce sobre o homem um irresis-
tível fascínio. Símbolo da força, do 
poder e da fertilidade, o touro sem-
pre foi encarado com admiração e res-
peito. E sempre constituiu um desafio 
tentador. Caçá-lo, na pré-história, era 
sinónimo de alimento abundante para 
vários dias. Enfrentá-lo e vencê-lo, nas 
corridas do nosso tempo, é uma forma 

de domínio simbólico da natureza que 
o próprio toiro representa.

A relação com os toiros é parte im-
portante da cultura destas terras da 
Borda-d’Água. Há séculos que aqui se 
criam touros, não apenas para as cor-
ridas mas também para as tralhoadas, 
quando, antes das máquinas, o traba-
lho do campo se fazia a poder de bra-
ço humano e de pujança animal e os 
touros bravos eram amansados para os 
sujeitar à canga e lhes aproveitar a for-
ça inigualável.

Tradicionalmente, a entrada de 
touros na Chamusca, em Quinta-feira 
da Espiga, fazia-se com os animais que 
iam ser corridos nessa tarde na praça 
da vila. Até aos anos 40 do século pas-
sado, os touros entravam por baixo, 
como acontece agora, vindos do cam-
po, do lado da Lagarteira, e seguindo 
Rua Direita fora até entrarem na pra-
ça. Depois houve um tempo em que 
entravam por cima, sendo conduzi-
dos pelos campinos até ao Bonfim, de 
onde desciam, a caminho dos celeiros 
que havia ao pé da estrada e daí até 
à praça. Nos últimos anos retomaram 
o percurso primitivo, do Areal até aos 
curros, mas sem que isso signifique que 
sejam corridos nessa tarde.

Se a Ascensão é a festa grande do 
concelho da Chamusca, a entrada de 
touros é um dos seus momentos altos 
e mais afamados na região e no país. 
Havendo acontecimentos semelhantes 
noutras terras portuguesas, nenhuma 
entrada de touros é mais conhecida do 
que a da Chamusca e há cada vez mais 
gente – aficionados, turistas, curiosos 
– que querem viver este espetáculo 
único. Espetáculo que começa várias 
horas antes, com o contínuo chegar 
das pessoas que se amontoam ao longo 
da rua, vai crescendo à medida que se 
aproxima a hora da entrada e atinge o 
auge durante os escassos minutos em 
que o acelerado tropel percorre a rua 
principal da vila.

O que acontece nesse dia, antes de 
se ir almoçar, é verdadeiramente mági-
co, quando o campo invade a vila, e a 
força da natureza, na forma de touros 
em pontas, percorre o espaço dos ho-
mens, desafiadora, ao alcance da nos-
sa mão. Há uma onda de entusiasmo 
e de emoção que segue a correria dos 
touros. E muitos aficionados, de cami-
sola branca e fita encarnada ao pesco-
ço, que estendem a mão a provocar a 
investida. 

Tivesse a Chamusca um Hemin-
gway que lhe desse maior projeção e 
a sua entrada de touros seria tão famo-
sa ou mais do que o encierro de Pam-
plona.

Momento grande de festa, a entra-
da de touros é um acontecimento colo-
rido, vistoso, empolgante, gerador de 
entusiasmos e audácias. Às vezes, infe-
lizmente, há quem pise demais o risco, 
e já têm havido colhidas com alguma 
gravidade.

Quem vê uma vez a entrada gosta 
sempre de repetir. Porque não há duas 
iguais. E porque nesse dia, naquela 
rua, entre o Areal e Paio de Pele, há 
qualquer coisa que passa cruzando a 
vila num repente. É a natureza à sol-
ta, desfilando a toda a brida, que nos 
enche os olhos de espanto e a alma de 
emoção.

Texto adaptado do originalmente publicado 
pelo autor no livro “Os Abrigos da 
Memória”, editado pela Câmara Municipal da 
Chamusca em 2012.

Tivesse  
a Chamusca  
um Hemingway 
que lhe desse 
maior projeção  
e a sua entrada 
de toiros seria tão 
famosa ou mais 
do que o encierro  
de Pamplona
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Este ano a 
expectativa 
está muito 
alta para 
todos. 
Para nós, 
enquanto 
autarcas, 
para a 
nossa 
população, 
para os 
nossos 
foliões e 
para os 
nossos 
aficionados 
também, 
que estão 
extasiados 
à espera 
que esta 
semana de 
nove dias 
finalmente 
comece.”
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nossas associações têm também a oportunidade de 
mostrar as suas atividades, e onde, claro, a nossa 
cultura e as nossas tradições estão sempre bem 
presentes, nomeadamente com a tauromaquia.
Em 2020 tivemos uma edição exclusivamente 
online, com alguns artistas a fazerem transmissões 
em direto, foi uma Ascensão em casa, fechados. 
Em 2021 já houve um formato misto, com 
limitação do número de espectadores no Cine-
Teatro. Este ano a expectativa está muito alta 
para todos. Para nós, enquanto autarcas, para a 
nossa população, para os nossos foliões e os nossos 
aficionados também, que estão completamente 
extasiados e à espera que esta semana de nove dias 
finalmente comece.
  
Algum motivo especial para serem nove 
dias em Ascensão? O que destaca deste 
cartaz e qual é o investimento financeiro do 
município neste programa?
É uma tradição antiga ter nove dias de Ascensão, 
que vai de sábado até ao domingo da semana 
seguinte. E queremos dar todas as oportunidades 
para que os chamusquenses mantenham orgulho 
naquilo que é o nosso ADN. Temos toda a 
estrutura montada para receber bem os nossos 
visitantes. Neste dias há não só o reencontro dos 
chamusquenses que estão fora e que voltam, 
mas também daqueles que recebemos dos nossos 
concelhos vizinhos, de todo o país e do estrangeiro, 
e que querem fazer parte desta nossa semana.
Este investimento – e nós consideramos realmente 
um investimento –, tem a ver exatamente com 
a oportunidade que queremos dar às nossas 
associações, tecido empresarial e comércio.
Estamos a falar de um valor global à volta de 450 
mil euros. Temos um cartaz com alguns nomes 
contratados em 2020 e que tiveram de transitar 
para 2021 e 2022. Nomes tão sonantes como 
Áurea e Marisa Liz, com o projeto “Elas", que já 
não existe, mas a contratação estava feita e, por 
isso, teremos estas duas magníficas artistas em 
palco para a abertura da Semana da Ascensão. 
Depois no dia 22 temos o Herman José, no dia 
23 a Sara Correia, no dia 24 Maninho, no dia 25 
Calema, no dia 26 a Ágata, no dia 27 o David 
Antunes, no dia 28 o Syro e no dia 29, para fechar, 
o Fernando Daniel. Esta é só a amostra do palco 
principal. À parte dos concertos e da música, há 
também o palco da juventude, com concertos e djs 
praticamente toda a semana, até ao raiar do dia. 
Depois temos outros espaços, além dos stands para 
o comércio, para a indústria e para os serviços e 
os artesãos do nosso concelho e da região. Temos 
também – até porque é um dos eixos estratégicos 
do nosso município – um pavilhão dedicado 
só à área da educação, onde está presente o 
Agrupamento de Escolas, parceiros nesta área que 
nos é tão querida. 

Vamos deslocalizar ainda a feira social do Jardim 
do Coreto para o Pavilhão dos Bombeiros, porque 
fomos sentindo, em consulta com as nossas 
IPSS’s, ser aquele um espaço mais reservado, 
pelas condições climatéricas, e também o Pátio 
Tradição, onde a tauromaquia e as artes equestres 
estão em destaque. No palco Tradição quero 
destacar um projeto financiado, o lançamento de 
um livro que resulta do levantamento da etnografia 
do nosso concelho, no qual participaram os nossos 
ranchos folclóricos. Além do lançamento do livro, 
vamos ter o festival dos ranchos folclóricos e 
etnográficos do nosso concelho.
E depois, como não podia deixar de ser, toda a 
parte da tauromaquia, com as entradas de touros, 
com as largadas, com os divertimentos, vamos 
chamar assim, do contacto homem-touro.
Depois de dois anos praticamente sem atividade, 
está toda a gente muito ansiosa para começar com 
a Semana da Ascensão.
 
Na Quinta-feira da Ascensão não pode 
faltar a entrada de touros...
A entrada de touros é o momento alto de Quinta-
feira da Ascensão, o nosso feriado municipal, 
quando se juntam milhares de pessoas na Estrada 
Nacional. Aqueles 10, 20 ou 30 segundos que 
vemos os touros a passar à nossa frente são muito 
especiais. Neste dia vamos ter também a única 
corrida de touros da Ascensão. Uma corrida mista, 
com dois cavaleiros e dois matadores, com grandes 
nomes. Vai ser um grande espetáculo.
 
Esta é a Semana em que a Chamusca 
celebra as suas tradições e mostra o que 
é esta vila cravada na Lezíria, no coração 
do Ribatejo, como gosta de enfatizar. Na 
sua diversidade geográfica, com 746 km2 
e perto de 9 mil habitantes, quais as suas 
especificidades e potencialidades?
Quando começámos a ver outros concelhos a 
destacarem-se como capital de qualquer coisa, 
fizemos um levantamento para perceber o que 
nos definia enquanto território, e foi muito difícil. 
Não por não haver elementos que se destacassem, 
mas por haver muita coisa. Temos a questão das 
ganadarias, portanto o touro realmente tem uma 
marca forte, temos os cavalos também, o Montado 
de Sobro, toda a charneca, a lezíria, o Tejo, ou 
seja, tudo aquilo que é o ADN do Ribatejo mora 
na Chamusca, e portanto foi muito difícil escolher 
umas características em detrimento de outras. Por 
isso nos definimos como “o Coração do Ribatejo”, 
porque realmente existe aqui tudo.
Na semana da Ascensão mostramos de facto o 
que de melhor há e se faz no nosso território. É 
também um momento para celebrar a vida e para 
reencontrar amigos. São todos bem-vindos. Espero 
por vós.

Paulo Queimado

Tempo de reencontros, 
convívio e festa: assim 
define a Semana  
da Ascensão o presidente 
da Câmara Municipal 
da Chamusca, Paulo 
Queimado. O autarca 
socialista, eleito pelo 
terceiro mandato 
consecutivo, tem grandes 
expectativas para os dias 
em que “o Coração do 
Ribatejo" volta a mostrar-se  
na sua plenitude,  
numa festa popular  
única na região
Texto de  José Gaio e Mário Rui 
Fonseca / Fotografia de  José Gaio

presidente da Câmara Municipal da Chamusca

Semana da 
Ascensão 
mostra o que 
de melhor  
a Chamusca 
tem

Como vê o regresso da Semana da 
Ascensão, depois de dois anos de 
pandemia?
A semana da Ascensão é a semana maior 
do concelho da Chamusca. Além de ser um 
reencontro de amigos, em ambiente de festa 
e emoção, é a grande feira do concelho, onde 
mostramos o que de melhor temos e fazemos nas 
nossas freguesias, onde temos o nosso comércio, 
a nossa indústria, os nossos artesãos, onde as 

entrev i sta
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Ribatejo  
em estado puro
A paisagem não engana. Pela lezíria  
e herdades da charneca, com horizontes 
a perder de vista e campos agrícolas 
bem cuidados, avistamos cavalos, vacas 
e touros: estamos no Ribatejo. Não 
estranharíamos ver a nosso lado um típico 
campino, de barrete verde e vermelho, 
tal como será normal ouvir, na tasca da 
esquina, entre copos de três, discutirem 
fervorosamente as lides da corrida de fim 
de semana, em vez dos lances polémicos 
do campeonato de futebol
Texto de  Patrícia Fonseca / Fotografia Arquivo CMC A

A Chamusca é uma 
vila com enraizadas 
tradições tauromáquicas, 
remontando a primeira 
corrida de touros de que 
há registo na vila a 1785. 
A primeira praça de touros 
estava instalada no Largo 
João de Deus, onde hoje 
se encontra o Jardim do 
Coreto, e há registos de 
outras praças no Largo do 
Arneiro (hoje Largo Conde 
Ferreira) e no Arneiro do 
Cid. A praça de touros 
atual, com capacidade 
para 3.000 aficionados, 
celebrou 100 anos em 
2019. Na Quinta-feira 
de Ascensão há corrida 
grande, mas se quiser ver 
o gado bravo ao vivo basta 
dar uma volta pela zona 
do Chouto e da Parreira: 
são 200 km2 de montado 
de sobro, onde vivem mais 
touros do que homens.

Passeie pela borda d’água 
Partindo da ponte centenária 
João Joaquim Isidro dos 
Reis, siga em direção à 
aldeia de Pinheiro Grande, 
uma das povoações mais 
antigas da Chamusca, 
para admirar uma igreja 
fundada pelos Templários. 
Na zona conhecida como 
“Cabeças do Pinheiro” existe 
um miradouro com uma 
excelente vista sobre a Lezíria 
e rio Tejo, e uma zona verde 
aprazível em torno do Dique 
do Ribeiro do Casal Velho.

Mais para norte, no centro 
da Carregueira, encontrará 
indicação para visitar o 
Espaço de Lazer “Mãe 
d’Água”, um importante 
conjunto de estruturas de 
aproveitamento de água, com 
zona para estar e descansar. 
Se encontrar laranjas à 
venda, não hesite: são das 
mais doces da região. Se vir 
alguma ao alcance de uma 
mão, também pode colher e 
comer – ninguém leva a mal.

A viagem prossegue 
em direção à aldeia do 
Arripiado. Depois de uma 
passagem pela histórica 
Igreja de São Marcos, com 
a sua fachada “emprestada” 
da antiga Igreja de Santa 
Apolónia em Lisboa, vale 
a pena aventurar-se pelas 
inúmeras escadinhas, para 
se embrenhar pela aldeia, 
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O ramo de espiga colhe-se nos campos na Quinta-feira de Ascensão, que este ano se celebra a 26 de maio. A tradição 
tem origem pagã e está associada aos rituais que se realizavam na Primavera, pedindo bençãos à mãe Natureza (e no 
período romano à deusa Flora), mas desde os primórdios do Cristianismo ficou associada à Ascensão de Jesus, símbolo do 
triunfo da vida sobre a morte.

A sua composição varia nalguns pontos do país, mas há elementos simbólicos comuns, que devem ser sempre em 
número ímpar.

No Ribatejo juntam-se habitualmente três espigas de trigo, três malmequeres amarelos e três papoilas, a que se junta 
um raminho de oliveira em flor, um esgalho de videira com o cacho em formação e um pé de alecrim ou de rosmaninho 
florido. As espigas significam a fartura de pão (sustento da família); os malmequeres, riqueza e prosperidade; as papoilas, 
amor e vida; a oliveira, paz e luz; o alecrim (ou rosmaninho), saúde e força; a videira, vinho e alegria.

Podem juntar-se ao ramo outras flores que se encontrem pelo caminho, para embelezar. Pendura-se atrás da porta de 
entrada de casa, onde deve ficar até ao ano seguinte, substituindo-se então por outro ramo novo e viçoso.

“Quem tem trigo de Ascensao, 
todo o ano tera pao”

e descobrir os mais belos 
miradouros sobre o Tejo. 

No cais do parque ribeirinho 
é possível apanhar um barco 
para o outro lado do rio, 
visitando a vila de Tancos 
ou o Castelo de Almourol. 
Ficando na margem norte e, 
indo pela EN118, procure o 
Miradouro do Almourol, de 

onde pode ter uma vista única, 
qual ave de rapina, vendo de 
cima o castelo templário, tendo 
por companhia a escultura 
“Guerreiro”, de João Cutileiro.

Voltando à estrada, segue- 
-se em direção a Constância 
Sul, para terminar o dia na 
Carregueira, num dos locais 
mais frescos das redondezas: a 

Ribeira da Foz (Coordenadas 
GPS: 39.458555, -8.343269). 
Entre vegetação abundante, 
a ribeira é guardada por 
velhos carvalhos e azinheiras, 
sendo este um dos mais bem 
preservados bosques ripícolas 
da região. Vale a pena 
percorrer os dois quilómetros 
de trilho marcado em direção 

ao vizinho concelho de 
Constância, mas ninguém 
leva a mal se preferir apenas 
sentar-se junto à represa, onde 
os raios de sol penetram com 
dificuldade, criando efeitos de 
luz deslumbrantes, tendo como 
banda sonora o chilrear das 
muitas espécies de aves que 
vivem neste santuário natural.

Ribeira da Foz

Arripiado
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21MAIO/SÁBADO 
16h30 Cerimónia de Abertura Oficial  
18h00 Entrada de Toiros
22h00 Áurea & Mariza Liz
PALCO ASCENSÃO
00h00 Akunamatata
PALCO JUVENTUDE
00h00  Noite de Fados Mimela
SALÃO DA UNIÃO DESPORTIVA  
DA CHAMUSCA
00h00 Encierro
00h30 Largada de Toiros
02h00 Dj Miguel Simões
PALCO JUVENTUDE

22MAIO/DOMINGO
08h00  1.ª Prova de Trail  

"Coração do Ribatejo" 
CAMPO MUNICIPAL
15h30  Visita Protocolar Páteo 

Ascensão
PÁTEO ASCENSÃO
16h00  Apresentação do livro 

"Costumes e Tradições"
PÁTEO ASCENSÃO
17h00 Festival de Folclore
PÁTEO ASCENSÃO
22h00 Herman José
PALCO ASCENSÃO

23MAIO/SEGUNDA
18h00  Visita Protocolar  

ao Espaço Social
ESPAÇO SOCIAL
22h00 Sara Correia
PALCO ASCENSÃO
00h00 Classics Band
PALCO JUVENTUDE

24MAIO/TERÇA
19h00  Demonstração de Taekwondo 

da Chamusc´arte
PÁTEO ASCENSÃO
19h30  Demonstração de Zumba  

com Joana Pernas 
PÁTEO ASCENSÃO
20h00  Atuação da Acordeonista  

Marta Tomé
PÁTEO ASCENSÃO
22h00 Maninho
PALCO ASCENSÃO

25MAIO/QUARTA
10h00  Escolas em Ascensão
22h00  Calema
PALCO ASCENSÃO
00h00  Dj African Groove
00h00  Noite de Fados - Artur Simões
SALÃO DA UNIÃO DESPORTIVA  
DA CHAMUSCA
00h00 Encierro
MANGA DAS LARGADAS  
02h00 Dj Nuno Fernandez

26MAIO/QUINTA-FEIRA  
DE ASCENSÃO
08h00 – Tradicional apanha da Espiga
CONCENTRAÇÃO:JARDIM MARIA VAZ 
10h00 Celebração Religiosa Bênção 
dos Bens da Terra e dos Animais
SENHORA DO PRANTO
12h00 Tradicional Entrada de Toiros
RUA DIREITA DE SÃO PEDRO
13h30  Degustação Gastronómica  

da Confraria da Espiga  
– Animação musical Custódio 
Vinagre

PARQUE MUNICIPAL
16h00  Arraial Popular  

com "Trio Pica Cebolas"
PÁTEO ASCENSÃO
17h00  Tradicional Corrida de Toiros 

Quinta-Feira de Ascensão
PRAÇA DE TOIROS
20h00  Prova de licores da Santa Casa 

da Misericórdia da Chamusca 
22h00  Ágata
PALCO ASCENSÃO

27MAIO/SEXTA 
22h00 David Antunes
PALCO ASCENSÃO
00h00 Dj L Ttux + Dj Carlos Manaça
PALCO DA JUVENTUDE
00h00  Noite de Fados  

– Jovens Talentos
SALÃO DA UNIÃO DESPORTIVA  
DA CHAMUSCA
00h00 Encierro
MANGA DAS LARGADAS  

28MAIO/SÁBADO
09h00  Torneio Minibasquetebol  

– Nuno Semedo
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO  
DO AEC
10h00 Prova de Obstáculos CSR
ANTIGA FÁBRICA SPALIL
18h30  Desfile de Moda Sustentável  

– Fui à Tropa
22h00 Syro
PALCO ASCENSÃO
00h00 Declínios
PALCO DA JUVENTUDE
00h00 Noite de Fados 
SALÃO DA UNIÃO DESPORTIVA  
DA CHAMUSCA
00h00 Encierro
02h00  DJ Pedro Galinha convida  

Dj Hot Crazy Boy
PALCO DA JUVENTUDE

29MAIO/DOMINGO
10h00  CDR – Concurso de Dressage 

Regional
ANTIGA FÁBRICA SPALIL
14h00  Convívio Motard com 

Blackallica e Red Wine Rock
17h30 Entrada de Toiros
MANGA DAS LARGADAS
22h00 Fernando Daniel
PALCO ASCENSÃO
00h00 Fogo de artifício (encerramento)


