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Editorial

Nesta agenda que vos chega a casa, envio um agradecimento muito 
especial a todos os que apoiaram  e partilharam connosco a nossa festa 
rainha, a Semana da ascensão. Foram nove de dias de grande dedi-
cação que ficarão com toda a certeza na memória de quem nos visitou.  
abraçamos novos projetos, descobrimos outros tantos e consolidamos 
a Feira à qual dedicamos muito esforço na espectativa de superar as 
exigência colocadas por vós. a todos, o nosso obrigado pela visita que 
nos fizeram e pelo tempo que nos dedicaram.
Num desafio constante de usufruir mais e melhor do seu tempo, 
em junho temos para si um programa dinâmico e diferenciado 
que com certeza irá ao encontro das suas expetativas.
dedicado às nossas crianças temos o “tour agarra a Vida” que 
procura despertar nos jovens os riscos das toxicodependências e 
as Contadeiras de Histórias vêm até a Biblioteca Municipal através 
das ilustrações originais da Sofia Paulino.
Na sua 10.ª edição, a Semana das Escolas+ traz alegria e saber aos 
alunos e alunas das escolas do concelho da Chamusca.
de forma a aproveitar o bom tempo ao ar livre desfrute de uma 
prova de canoagem ao pôr do sol ou das marchas populares na 
Carregueira e arripiado e fechamos o mês com a tradicional Feira 
de São Pedro e do Chocalho, no Chouto.
No mês em que abrimos as portas ao verão, as atividades dinamiza-
das pelas nossas associações e coletividades ganham outra vida! 
São momentos de reencontro, partilha e confraternização com 
amigos e familiares que nos visitam e trazem com eles uma mala 
cheia de recordações!
deixe-se levar pelo coração... no Coração do ribatejo! 

rui Ferreira, 
Vereador da Câmara Municipal da Chamusca



33

OBRIGADO !
ASCENSÃO’18



4

JUNHO

Calendário 1
Sex

1
Sex

Contadeiras de Histórias - Exposição de 
Ilustrações de Sofia Paulino Sala Polivalente 
Biblioteca Municipal ruy Gomes da Silva

Tour Moche “Agarra a Vida”
Escola Sede Pág. 7

“Só de Vez em Quando” peça/debate 
- USINA Cineteatro da Chamusca

Semana das Escolas +
Pavilhão dos Bombeiros

Canoagem ao Pôr do Sol
Pinheiro Grande - Chamusca

Festa no Campo
Carregueira - Polidesportivo

“Entre os Contos e o Vento” Oficina de 
Ilustrações e Artes Plásticas - Sofia Paulino 
Biblioteca Municipal ruy Gomes da Silva

Marchas Populares
Carregueira Polidesportivo

Festas em Honra de Sto. António
Parreira

10h00

9h45 e 
14h30

18h00

até 10
JUN

16h00

21h00

até 17
JUN

Pág. 11

Pág. 10

Pág. 8

Pág. 12

Pág. 13

Pág. 14

Pág. 15

Pág. 18

7
Qui

5
ter

9
Sáb

8
Sex

16
Sáb

16
Sáb

16
Sáb

até 8
JUN.

até 28
JUN.
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Metamorfose - Encontro de Educação
Cineteatro da Chamusca

Exposição de Fotografia e Pintura de 
Bló Pestana, Teresa Gonçalves e Emília 
Pedroso Sala Polivalente Biblioteca Municipal 
ruy Gomes da Silva

08h30
Pág. 23

27
Qua

30
Sáb

Pág. 24

até 27
JUl.

Feira de S. Pedro e do Chocalho
Chouto

Marchas Populares
arripiado Zona ribeirinha

Pág. 19

Pág. 20

22
Sex

23
Sex

até 23
JUN.

21h00
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Em junho a FESta 
invade-nos dum tempo solar, 
como se as nossas GENtES
fossem searas com 
promessas de futuro

João Coutinho

“



777

1
JUN
10h00

Tour Moche
AgArrA A VidA

7

o “tour agarra a Vida” é um projeto de responsabili-
dade social no âmbito da prevenção, sensibilização 
e informação dos riscos das toxicodepências. através 
dos desportos radicais, como o skate, os patins em 
linha e o BMX, este projeto mostra aos jovens que 
é possível sentir adrenalina de forma saudável, sem 
correr riscos nem consumir drogas. Com este projeto, 
mostramos à comunidade escolar um dia diferente, 
radical, incluindo demonstrações de desportos 
radicais com os melhores atletas nacionais, música, 
passatempos com prémios e informações sobre o 
tema das drogas, assim como um debate sobre os 
riscos associados ao seu consumo.

organização: Município da Chamusca - Produção: academia dos Patins | i.d.t. | 
duração: 10h00 às 13h30 - local: Escola Sede da Chamusca 
Público-Comunidade Escolar - liVrE
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1

28
JUN

organização: Município da Chamusca - duração: até 28 de junho 
Produção: Sofia Paulino - local: Biblioteca Municipal ruy Gomes da Silva 

Público-alvo: M/6 - Entrada: liVrE

a

Contadeiras de Histórias
Exposição de Ilustrações de Sofia Paulino

as Contadeiras de Histórias vêm das árvores. Vêm das árvores das 
Contadeiras de Histórias. Este é o mote, é uma história com Contadeiras 
dentro, uma história que pode ser percorrida ao longo das ilustrações, 
onde os pormenores são mais evidentes, onde as Contadeiras ganham 
volume e onde a magia da história faz parar o tempo.
da autoria de Sofia Paulino a exposição apresenta os desenhos originais 
dos livros “Contadeiras de Histórias” e “Contos ao Vento” editados por 
Simon’s Books. Estas peças únicas, autênticas e diferenciadoras assentam 
no conceito de passar do artesanato para o mundo dos livros e da 
leitura, tendo como prioridade a utilização de materiais recicláveis.
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5
8
a

JUN

organização: Município da Chamusca - duração: até dia 8 de junho - local: Pavilhão dos Bombeiros 
Público-alvo: Jardins de infância e Escolas do 1º Ciclo do concelho da Chamusca - Entrada: liVrE

Escolas 
Uma iniciativa inédita com cerca de 10 anos de existência 
que visa proporcionar momentos lúdicos de aprendizagem 
onde se promove o património local material e imaterial 
do concelho da Chamusca.
durante uma semana cerca de 500 crianças, docentes, pais, 
encarregados de educação, toda a comunidade, podem 
usufruir das dinâmicas relacionadas com o tema agregador 
“Chamusca o coração do ribatejo”.

s
EM

A
N

a Das +
Chamusca, O Coração do Ribatejo
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organização: Unidade Cuidados na Comunidade Chamusca-Golegã - Colaboração: Município da Chamusca 
duração: 90 min por sessão - local: Cineteatro da Chamusca - Público-alvo: 7.º e 8.º anos - Entrada: liVrE

7
JUN
09h45

14h30
e

“Só de Vez em Quando”

No âmbito da Saúde Escolar realiza-se o espetáculo - peça 
de teatro/ debate - “ Só de Vez em quando”, dinamizado 
pelo Grupo USiNa. Este projeto teve o seu início no ano 
letivo 2017/18 e tem a duração de 2 anos, sendo uma 
parceria com a Escola Superior de Saúde de Santarém. 
Esta iniciativa faz parte do projeto “Passo a passo ... a 
construir o futuro!” as sessões são dirigidas aos alunos dos 
7.º e 8.º anos de ambos os concelhos Chamusca e Golegã.

Projeto de Saúde Escola
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8
10
JUN

a

organização: rFEiC rancho Folclórico Etnográfico e infantil da Carregueira e Município da Chamusca  
local: Carregueira - Campo da Bola - duração: 8 a 10 de junho 13

Carregueira
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9
JUN
18h00

organização: Município da Chamusca - local: Pinheiro Grande 

integrada na programação do Chamusca Com 
Vida, realiza-se no dia 9 de junho a partir das 
18H00 do Pinheiro Grande à Chamusca, uma 
prova de canoagem que abraça a beleza do pôr 
do sol a beijar o tejo.
Uma experiência encantada para quem procura 
atividades em grupo, num ambiente festivo. 
Para informações e inscrições gratuitas, contactar: 
desporto@cm-chamusca.pt ou pelo telefone 
249769100.

Canoagem 
ao Pôr do Sol
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16
JUN
16h00

organização: Município da Chamusca - Produção: Sofia Paulino - local: Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal ruy Gomes da Silva - Público-alvo: M/6 - Entrada: liVrE, limitada a quinze inscrições.

as Contadeiras de Histórias® são um projeto que engloba as artes plásticas, a ilustração, 
e a escrita, tudo em redor do mundo dos livros.
a atividade proposta contribui para um estímulo à criatividade, ao trabalho de equipa, ao 
conhecimento prévio de elementos culturais, bem como à análise do processo de criação e 
utilização/reutilização de materiais. a atividade inicia-se com a leitura do livro “Contandeiras 
de Histórias”, composto por três espaços, o da escrita, o da ilustração e o do leitor. E é este 
terceiro espaço que se pede ao leitor que ocupe através da sua interpretação da história. 
o livro é lido até a um determinado ponto da narrativa, segue-se um ponto de pausa, e é 
o leitor que através da ilustração dá continuidade à história e a concretiza num final, onde 
todos tenham a ilustração do que será a continuação daquela narrativa.

Contadeiras de Histórias
Oficina de Ilustração e Artes Plásticas por Sofia Paulino

16
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MArchas 
PopulArEs

16
JUN
21h00

16 junho | Carregueira - Polidesportivo

organização: Junta de Freguesia da Carregueira - apoio: Município da Chamusca  
local: Carregueira, Polidesportivo
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Festas em Honra 
de Santo António

PARREIRA

16
17
JUN

organização: União de Freguesias Parreira e Chouto - apoio: 
Município da Chamusca - local: Parreira

e

18
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22
24
JUN

a

Nos dias 22, 23 e 24 de junho, a aldeia do Chouto volta a viver a mais genuína de todas as 
tradições da nossa charneca, com a sua Feira do levante, espetáculos, artesanato, comes e bebes, 
celebrações religiosas, picarias, desporto e muitas outras manifestações de cultura popular.
Esta centenária feira, a mais antiga do Concelho, é a demonstração do orgulho das gentes da 
Charneca que aqui encontra no seu imenso largo um enorme espaço partilhado com amigos.

Visite o Chouto!

Feira de S. Pedro 
e do Chocalho

organização: União de Freguesias Parreira e Chouto 
e Município da Chamusca - local: Chouto - duração: 
de 22 a 24 de junho - Público alvo: público em geral  
Entrada: liVrE 19
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MArchas 
PopulArEs
23 junho | Arripiado - Zona Ribeirinha

organização: Junta de Freguesia da Carregueira - apoio: Município da Chamusca  
local: arripiado, Zona ribeirinha

23
JUN
21h00



21

Se fazes 18 anos 
este ano, És Cultura!
Este projeto foi um dos vencedores do oPP2017 a nível nacional e o 
Município da Chamusca é parceiro.
Em 2018 damos-te acesso gratuito a vários espaços e eventos no concelho 
da Chamusca. Podes consultar no site escultura.opp.gov.pt o que 
podes visitar a nível nacional. Verifica as condições de acesso, e não 
te esqueças de levar o teu Cartão de Cidadão contigo. 

Tens 2018 para ser Cultura! Bora?



22 Observatório Educação
oBE2140
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27
JUN
08h30 

- 

I Encontro de Educação | Município da Chamusca
Metamorfose
“A emoção como impulso de inovação, 
aprendizagem e criatividade”

“Metamorfose – a emoção como impulso de inovação, 
aprendizagem e criatividade” é o tema do encontro que 
irá juntar a comunidade educativa para debater, refletir 
e partilhar experiências e saberes que fomentem ações 
educativas transformadoras. o encontro irá ter lugar no 
dia 27 de junho, pelas 9h30 no Cineteatro da Chamusca.
Para mais informações: educacao@cm-chamusca.pt. ou 
249 769 100.

organização: Município da Chamusca - Parceiros: agrupamento de Escolas da Chamusca | Escola Superior de 
Educação de Santarém | associação tempos Brilhantes - local: Cineteatro da Chamusca  

Público-alvo: Educadores, Professores, técnicos de Educação 
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30
JUN

a exposição coletiva “os avieiros e o tejo” é composta por pintura da autoria de Bló 
(isabel Pestana) e de Emília Pedroso e fotografia da autoria de tergon (teresa Gonçalves).
Com esta exposição as autoras pretendem através dos seus diferentes olhares, mostrar 
um pouco da cultura avieira, das suas casas, dos seus barcos, dos artefactos de pesca 
e tendo, naturalmente, o rio tejo como centro das suas vidas.

a exposição estará patente na Biblioteca Municipal até dia 27 de julho.

Os Avieiros e o Tejo

organização: Município da Chamusca - Produção: Bló, Emília Pedroso e terson - local: Sala 
Polivalente da Biblioteca Municipal ruy Gomes da Silva - Público-alvo: M/6 - Entrada: liVrE

Exposição coletiva de pintura e fotografia

27
JUl

a
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1

2

3

1- Fotografia - teresa Gonçalves
2- tela - Emília Pedroso
3- tela - Bló Pestana
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JUN
HO

03

03

09

DOM

DOM

SÁB

Campeonato Distrital
SUB 13 FEMININOS
Chamusca Basket /Zona alta

Campeonato Distrital
SUB 13 MASCULINOS
Chamusca Basket /Cd torres Novas “oaB”

Sopa na Aldeia
Pinheiro Grande  ADAP

21
h0

0
14

h3
0

14
h3

0
16

h3
0

10
h0

0

Campeonato Distrital 
SUB 15 FEMININOS 
Chamusca Basket /amiais

Campeonato Distrital
SUB 15 FEMININOS
Chamusca Basket /Santarém

01

02

SEX

SÁB

AGENDA DESPORTIVA E ASSOCIATIVA
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