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O Concelho da Chamusca, localizado em pleno Coração do Ribatejo, reúne 
no seu todo um misto de tradição e memória que poucos concelhos do 
Ribatejo conseguem abarcar. Num só território reúne desde Charneca, 

Campina até Lezíria. A abraços com o Rio Tejo na sua margem esquerda, o seu 
território é repartido em duas Uniões de Freguesia e três Freguesias, mais de 
740 Km2, confronta com os concelhos de Abrantes, Constância, Vila Nova da 
Barquinha, Golegã, Alpiarça, Almeirim, Coruche e Ponte de Sôr.
Favorece de uma localização geográfica privilegiada no mapa de Portugal, o 
concelho prima pela centralidade. Da sua extensa rede viária destacamos as 
duas estradas nacionais: a N118 e a N243.  O concelho tem fácil ligação às ci-
dades de Torres Novas e Santarém, das quais está a 30 minutos de distância. A 
sua localização favorável permite que qualquer pessoa esteja a cerca de uma 
hora das cidades de Lisboa e Coimbra e a duas horas do Porto.

COMO CHEGAR

Um concelho da Charneca à Lezíria
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No ano de 1449 as terras de Chamusca e Ulme 
são doadas a D. Ruy Gomes da Silva, que por essa  

ocasião aqui fixa a sua residência. Inicialmente inte-
grada no termo de Santarém, é mais tarde elevada 
a vila e a sede de concelho, juntamente com Ulme, 
por Alvará de 1561, na regência de D. Catarina. A 
partir de 1643, após o reinado dos Filipes, passou a 
integrar o património da Casa das Rainhas, tendo-se 
mantido nesta situação até à época liberal (1833).
O Rio Tejo e os seus portos foram em tempos elemen-
tos de riqueza e interação, tendo a Chamusca até ao 
início do séc. XX diversas barcas de passagem, das 
quais ainda subsiste a que liga o Arripiado a Tan-
cos. Na atualidade, a ligação entre as duas margens 
é assegurada pela Ponte da Chamusca, uma obra  
emblemática, construída por iniciativa de João Joaquim 
Isidro dos Reis (1849-1924), no início do Século XX.
A Chamusca conta com paisagens muito diversificadas, 
desde as suas terras da Borda-d’água, das mais 
férteis da Europa, até à Charneca na transição 
para o Alentejo, predominantemente ocupada 
por floresta e montado de sobro. Profundamente 
ligada ao trabalho da terra e à criação de gado, a vila e 
o Concelho tem na "Semana da Ascensão" e na Festa 
Brava, duas das mais significativas expressões da sua 
identidade cultural.

A VILA

Chamusca
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igreJa ParoQUial de s. brÁs/igreJa matriZ

Templo religioso mandado construir por D. João 
da Silva, segundo donatário de Chamusca e Ulme, 
no séc. XVI. Desta construção inicial apenas resta 
o pórtico da fachada principal em estilo Manueli-
no encimado pelo brasão dos Silvas, e um pórtico 
lateral, também Manuelino. O seu interior, de uma 
só nave, apresenta no altar-mor e nos dois altares 
colaterais, talha dourada do séc. XVIII e azulejos 
do séc. XVII. Aqui se destaca a imagem de S. Brás, 
patrono da igreja, a imagem de S. Sebastião, a ima-
gem do Senhor Morto, e ainda no pavimento da 
capela-mor, a lápide de jazida de D. João da Silva 
e D. Joana Henriques, sua esposa.

Coordenadas gPs: 39.356880, -8.482249

igreJa da miseriCÓrdia

Propriedade da Santa Casa da Misericórdia, foi construída durante o séc. 
XVII, apresenta um traçado arquitetónico maneirista, com duas torres 
sineiras na fachada principal. O seu interior é revestido por um conjunto 
de azulejos do séc. XVIII e nele pode encontrar a imagem do Senhor Mor-
to. A imagem do Senhor Jesus da Misericórdia, presente no altar-mor, é 
utilizada durante a procissão do Senhor da Misericórdia, mais conhecida 
como Procissão dos Fogaréus, sendo esta a mais antiga e importante pro-
cissão do concelho, realizada sempre na Sexta-Feira Santa.

Coordenadas gPs: 39.355657, -8.483354

6
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A VISITAR

igreJa de s. Pedro 

Propriedade da Santa Casa da Misericórdia, 
Este pequeno templo religioso foi construído 
no séc. XVII, situado no centro da Vila, com a 
fachada principal virada para a Rua Direita de 
S. Pedro. No seu interior, de traçado simples, 
vai encontrar o retábulo-mor onde está in-
cluída uma pintura da Nossa Senhora do Ó, 
datada de um período de transição do séc. 
XVII para o Séc. XVIII. 

Coordenadas gPs: 39.357818, -8.482882

igreJa de nossa senHora da Piedade 
e das sete dores (igreJa da senHora 
das dores) 

Situada no final da rua Anselmo de Andrade 
(Rua da Formiga), um dos mais típicos locais 
da vila, esta igreja foi construída em 1753 e 
inaugurada em 1755. De traçado arquitetóni-
co simples e de inspiração rococó, apresenta 
um retábulo no altar-mor em talha dourada 
onde se destaca a imagem de Nossa Senhora 
da Piedade e das Sete Dores, vulgo 
Pietà. Mandada erigir por Manuel Roiz Laranjinha.

Coordenadas gPs: 39.359174, -8.482045
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ermida do senHor do bonFim 

Pequeno templo do séc. XVIII, localizado 
num dos extremos mais elevados da Vila da 
Chamusca. No seu interior destaca-se o seu 
altar-mor em talha dourada e, representado 
na cruz em azulejo, a figura do Senhor Jesus 
do Bonfim. Elemento importante de devoção 
para as famílias dos soldados participantes 
na Guerra Colonial, é graças a estes que é 
constituída a Via Sacra, da qual faz parte. 
No seu exterior, através do seu Miradouro, é 
ainda possível desfrutar da extensa paisagem 
da Lezíria Ribatejana.

Coordenadas gPs: 39.54202, -8,467053

ermida de nossa senHora do Pranto 

Simples Ermida, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, foi construída 
nos finais do séc. XVII, alberga uma coleção única de azulejos do séc. XVII 
e XVIII. No seu interior, revestido de azulejos, pode encontrar duas capelas 
laterais, a capela de São José onde se destaca os painéis alusivos a mo-
mentos da vida de S. José, e a Capela do Senhor dos Aflitos, e no altar-mor, 
decorado em talha dourada, a imagem de Nossa Senhora do Pranto, assim 
como as imagens de S. Joaquim e Sant'Ana. No seu exterior é ainda pos-
sível observar um simples cruzeiro e desfrutar da paisagem da Lezíria e do 
Rio Tejo, no seu Miradouro.

Coordenadas gPs: 39.354484, -8.480313
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A VISITAR

Ponte da CHamUsCa

Também designada como Ponte João Joa-
quim Isidro dos Reis, a partir do principal 
responsável pela sua construção, a Ponte 
da Chamusca, constitui-se ainda na atu-
alidade, como uma das obras mais impor-
tantes e emblemáticas do concelho da 
Chamusca. A sua construção veio permitir 
não só o desenvolvimento da Chamusca, 
mas também, de toda a região, facilitando 
a passagem entre as duas margens do rio. 
Monumento construído entre 1908 e 1909, 
representa um importante exemplar da 
arquitetura civil do ferro em Portugal.

Coordenadas gPs: 39.380749, -8.456245

Praça de toiros

Projeto desenhado por Carlos Augusto Pedroso, 
construído com o apoio dos Chamusquenses, 
foi inaugurada a 3 de agosto de 1919. Constitui 
um exemplo de arquitetura Revivalista com in-
fluências Neo-Árabes, guarnecida a azulejos na 
fachada principal. Propriedade da Santa Casa 
da Misericórdia, é considerado um dos principais 
monumentos da Vila, tem um importante 
papel na afición e cultura tauromáquica 
locais. Na Quinta-Feira da Ascensão é aqui 
realizada uma das mais importantes corridas 
de touros de toda a região do Ribatejo.

Coordenadas gPs: 39.362328, -8.478433
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Cineteatro da CHamUsCa 

Propriedade da Santa Casa da Misericórdia, o 
edifício foi inaugurado a 29 de dezembro de 
1943 com a peça “Joana, a Doida”, que contou 
com a participação da atriz Maria de Matos. 
Localizado no Largo 25 de Abril, apresenta 
um traçado arquitetónico modernista, típico 
da época. Respondendo à necessidade da 
população Chamusquense, que apresenta 
ainda hoje uma forte ligação ao teatro e às 
artes performativas em geral, sofre em 2004 
obras de remodelação, atualmente com 
lotação de 308 lugares sentados.

Coordenadas gPs: 39.358878, -8.480566
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A VISITAR

CHaFariZ da botiCa

Inaugurado a 31 de Dezembro de 1975, constitui 
um elemento representativo da arquitetura 
pública e civil novecentista portuguesa. Lo-
calizado na Rua General Humberto Delgado, 
é também denominado por Chafariz de S. Pedro 
ou ainda Chafariz Novo. As suas designações 
ligam-se à sua zona envolvente, onde se pode 
visitar a Igreja de S. Pedro. Noutros tempos, 
existia uma farmácia apelidada de Botica.

Coordenadas gPs: 39.358015, -8.483022

CHaFariZ da branCa de neVe

Localizada junto ao Parque Municipal, no Largo 25 de Abril, é desta forma 
também denominada por Fonte do Largo 25 de Abril. Adquire a designação 
popular de Branca de Neve devido à existência de sete pequenos fon-
tanários (bicas) na vila, que vão constituir os sete anões. Pode 
encontraá-los na Rua Pedro Álvares Cabral, na Rua do Chafariz Velho, na 
Rua Marques de Carvalho (Rua do Vale), no Largo do Vieira, na Rua dos 
Carrapiteiros, na Rua Norberto Pedroso (Lagarteira), e na Rua Nova do Casa-
linho (Lagarteira).

Coordenadas gPs: 39.359048, -8.480801
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ClUbe agrÍCola

Construído em 1912, o edifício sede do Clube Agrícola Chamusquense nasce 
da fusão de duas antigas associações, o Grémio Agrícola Chamusquense e o 
Clube União Chamusquense. Constitui, ainda na atualidade, um impor-
tante elemento da arquitetura civil da Vila, pelo seu traçado ao estilo de 
Arte Nova. Da sua estrutura destaca-se, no exterior, o vitral da fachada
principal e os azulejos que circundam todo o edifício, assim como diferentes 
elementos em ferro forjado.

Coordenadas gPs: 39.355953, -8.482749

ediFÍCio de s. FranCisCo

Edifício da antiga Igreja da Ordem Terceira 
da Penitência, a sua construção é iniciada em 
1741 e terminada meio século depois. Aquando 
da extinção da Ordem, no ano de 1898, este 
passou para a posse da Santa Casa da Mi-
sericórdia, classificado a 12/09/1978 como 
Imóvel de Interesse Municipal. Antigo Asilo 
Chamusquense de 1912 a   1997. Na atuali-
dade, e após a realização de obras de re-
modelação, é um centro de congressos com 
diferentes espaços de competências variadas, 
incluindo o alojamento para grupos.

Coordenadas gPs: 39.3555,9, -8.479490
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A VISITAR

ParQUe mUniCiPal

Localizado no espaço envolvente dos Paços do Concelho, este terreno 
ficou conhecido até ao final do séc. XIX como Horta da Misericórdia, en-
globando a horta da antiga propriedade que vai constituir na atualidade 
a sede da Câmara Municipal. O parque apresenta diversos exemplares de plan-
tas tropicais, assim como diferentes espaços de lazer e recreio, prestando 
homenagem ao Dr. João Joaquim Isidro dos Reis com um busto em sua 
honra, junto à entrada principal.

Coordenadas gPs: 39.359039, -8.480769 

Jardim da rePÚbliCa

Inaugurado a 16 de setembro de 1885, 
constitui um espaço de lazer onde po-
demos descobrir um conjunto de ele-
mentos que permitem melhor delinear a 
história da Chamusca. 
Antigo local de existência do Pelourinho 
da vila, aqui se encontra o Coreto da 
Chamusca, razão que leva à designação 
popular de “Jardim do Coreto”, e o padrão 
em honra ao Infante D. Henrique. Localiza-
do nas proximidades da antiga Casa da 
Câmara, onde se estabeleceram os Paços 
dos Silvas, primeiros donatários da Cha-
musca, é um local incontornável na vila 
da Chamusca.

Coordenadas gPs: 39.357319, -8.480976
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01 Edifício Câmara Municipal
02 Chafariz Branca de Neve
03 Cine-teatro da Chamusca
04 Jardim do Largo João de Deus
05 Edifício de S. Francisco
06 Vista do Miradouro de S. Francisco
07 Senhora do Pranto
08 Vista do Miradouro Sra. do Pranto
09 Ermida do Senhor do Bonfim
10 Igreja da Misericórdia
11 Edifício Clube Agrícola
12 Igreja de S. Brás
13 Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva
14 Chafariz da Botica
15 Igreja de S. Pedro
16 Porto das Mulheres
17 Dique de Nossa Sra. das Dores (Tapadão)
18 Igreja Nossa Senhora das Dores
19 Parque Municipal

legenda

CaminHar Com o olHar

Um roteiro para percorrer a Vila com passos encantados.

Como se tivesse nas suas mãos um mapa do tesouro, parta à descoberta 
duma Vila encantada pela sua história, pelos seus espaços patrimoniais, 
jardins, miradouros com olhares deslumbrantes para a Lezíria,  numa 
descoberta permanente que o levam ao Tejo onde  a sua alma respira 
com a força dum passado avieiro. Com o olhar rejuvenescido regresse 
ao centro da Vila, e na serenidade do Parque Municipal guarde na sua 
memória o sentido humano duma terra que corre para o futuro.

14
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Edificada em 1930 no preciso local da anti-
ga igreja (incendiada numa noite de Reis de 
1921), é um templo de construção simples do 
qual apenas se salienta a imagem de Santa 
Maria. 

igreJa de santa maria 
do PinHeiro grande

Famosa pelos seus laranjais é aqui que se 
encontram as laranjas mais sumarentas, 
saborosas e perfumadas que conhecemos. 
Pare num dos vários pontos de venda que 
se encontram ao longo da estrada e poderá 
confirmar a nossa opinião.

FregUesia da CarregUeira

Templo recente e de construção simples. 
Destaca-se a imagem associada ao culto 
do Divino Espírito Santo que é em pedra. 

igreJa de santa bÁrbara

“mãe d’ÁgUa” é um conjunto de siste-
mas de aproveitamento de água, composto 
por uma nascente, açude ou tanque de 
horas, antigo bebedouro para animais adap-
tado a lavadouro público e a reconstituição 
de uma antiga azenha. Diz-se que se beber a 
sua água fará casamento na Carregueira.

CARREGUEIRA

PINHEIRO GRANDE
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AQUI TÃO PERTO

Templo construído nos anos sessenta do séc. 
XX, mas cuja fachada em cantaria é da demolida 
igreja de Santa Apolónia em Lisboa. A facha-
da foi oferecida pelo Patriarcado de Lisboa à 
comissão da construção da Igreja do Arripiado 
e as cantarias todas desmanchadas e nu-
meradas foram transportadas de Lisboa até 
Tancos por comboio, de Tancos ao Arripiado 
de barco e, do cais do Arripiado até ao local 
da edificação em carros de bois. 

igreJa de s. marCos, arriPiado

Zona ribeirinHa

Aqui um espaço em calçada 
portuguesa, decorado com 
esculturas de José Coelho, dá 
lugar a um cais fluvial a partir do 
qual uma barca de passagem 
liga o Arripiado à Vila de Tancos. 
É aqui que em agosto se realiza 
a Festa do Arripiado

“miradoUro do almoUrol”, do qual 
pode fruir a beleza paisagística das margens 
do rio Tejo e do encantamento do Castelo de 
Almourol, tudo isto “guardado” por uma escul-
tura de Mestre João Cutileiro, representa um 
“Guerreiro”. 

17

Arripiado
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Templo edificado no séc. XVIII. Possuí no 
seu interior 3 datas diferentes. Por baixo 
do púlpito surge a data de 1727, por cima 
da porta principal surge 1739 e na sacris-
tia figura a data de 1750.  De salientar a 
tela que se encontra no altar-mor que 
representa Nossa Senhora dos Remédios.

igreJa do diVino esPÍrito 
santo e também ConHeCida 
Por igreJa de nossa senHora 
dos remédios 

Vale de cavalos

PARREIRA

Igreja de construção simples de meados 
do séc. XX. 

igreJa de nossa senHora 
de FÁtima

A Parreira tem na floresta a 
sua principal riqueza e oferece   
ótimas condições para o re-
pouso e a prática de atividades 
em plena natureza, com des-
taque para a caça.

18
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AQUI TÃO PERTO
CHOUTO

igreJa de nossa senHora 
da ConCeição 

Igreja construída no início do séc. 
XVII, referida no “relatório dos 
párocos” de 1758. 

O CHoUto oferece ót imas 
condições para a prática em plena 
charneca de atividades ligadas à 
caça e em particular ao cavalo e ao 
touro bravo.

SEMIDEIRO

CaPela de tamaZim

Situa-se na freguesia de Bemposta mas é no concelho da Chamusca que é 
conhecida a celebre procissão com romaria à Capela do Tamazim. Erguida so-
bre antigas ruínas em 1641 em comemoração da vitória portuguesa sobre os 
castelhanos. De linhas arquitetónicas simples possui de uma rara beleza.
“Em Tamazim há uma capela de privada devoção e coletiva romagem. Em 
vários casais de outrora, em especial nos mais ermos, havia o costume de erguer 
uma singela capelinha para que o espaço de Deus estivesse perto dos homens.
É na Cascalheira que o povo se concentra, logo pela manhãzinha, para orga-
nizar o cortejo. Depois sai a procissão. Podia ir ao Semideiro, que é melhor o 
caminho e com mais gente para ver. Mas não, mete logo pela charneca e vai 
até Tamazim, por onde não há ninguém, nem uma casa sequer, nada para 
abençoar. Que curioso trajeto, vá lá a gente entender... O que há são lagartixas, 
às centenas por ali, que sempre vêm à festa e lhe ficaram no nome.”
António Matias Coelho, 1998
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AQUI TÃO PERTO

ULME

igreJa de santa maria de Ulme 

A actual igreja foi inaugurada no dia 1 de 
Novembro de 1961 e encontra-se no mes-
mo local da antiga (demolida em 1954).  
De construção simples, alberga no seu inte-
rior uma imagem de São Benedito (o Santo 
Africano ou Negro) de muita boa qualidade 
bem como uma imagem de S. Sebastião em 
pedra de Ançã. Possuí ainda um pequeno 
museu onde se pode observar belíssimas 
estelas funerárias. 

A forte presença do trabalho ligado à floresta e aos arrozais 
da Ribeira de Ulme. Ao longo da Ribeira funcionaram até 
há alguns anos, cerca de vinte moinhos d’água, que de 
momento não são visitáveis.

SEMIDEIRO
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ESPAÇOS 
E EVENTOS

Campo Municipal
GPS: 39.3605538,-8.4700849

Zona verde do Arripiado
GPS:39.4555646,-8.3911389

Porto das Mulheres
GPS:39.3601536,-8.4890319

Miradouro da Senhora do Pranto
GPS:39.3536244,-8.4745536

Miradouro do Senhor do Bonfim
GPS:39.3542564,-8.4686407

Miradouro de Chã de D. Bento
GPS:39.3601434,-8.4765067

Miradouro de São Francisco
GPS:39.3547204,-8.4750407

Miradouro do Almourol 
GPS:39.4576434,-8.3765192

Piscinas Municipais
GPS:39.3605983,-8.4754153

Biblioteca Municipal  da Chamusca 
- Ruy Gomes da Silva
GPS:39.3568228,-8.4776801
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Carnaval - Jogo do Quartão - Chamusca
Quarta-feira de cinzas

Carnaval - Enterro do Galo - Chamusca
Quarta-feira de cinzas à meia-noite.

Festival do Cogumelo - Parreira
Inicio do mês de março.

Feira da Ascensão
Duração de 9 dias .

Entrada de Toiros
5.ª feira de Ascensão.

Feira de S- Pedro e do Chocalho - Chouto
Fim-de-semana mais próximo do dia de São Pedro, 29 de junho.

Festas do Arripiado
Fim-de-semana mais próximo do feriado do 15 de agosto.

Eh! Toiro - Chamusca
Inicio do mês de outubro.

ESPAÇOS 
E EVENTOS
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GASTRONOMIA

NA DOÇARIA CHAMUSQUENSE SALIENTAMOS: 
Trouxas-de-ovos, lampreia de ovos, 
queijinhos do céu, Peixe doce, fios de 
ovos, broas variadas, sopa dourada, e 
vários pudins de ovos.

ONDE COMER

O Chora
Rua do Vimioso
2140-107 Chamusca
Tel: 966586065

Restaurante “O Corticeiro”
Avenida Jesuíno Magano, 10
2140-056 Chamusca
Telef.: 249 760 385

Restaurante "Taverna do Areal"
Estrada 16 de Setembro
2140-070 Chamusca
Telef.: 249 760 209

Restaurante "Paragem da Ponte"
Ponte da Chamusca
2140-309 Pinheiro Grande
Telef.: 249 761 327 -249402920
Telef.: 927 578 727

Restaurante “Taberna da Rita”
Largo Bernardino José Monteiro, 15
2140-307 Pinheiro Grande
Telef.: 249 740 000

Restaurante “Tasquinha do Carcavelo”
Rua Direita, 79
2140 Carregueira
Telef.: 249 740 347

Restaurante "O Moinante"
Rua 25 de Abril, Arripiado
2140- 609 Carregueira
Telef.: 249 740 716

Restaurante "O Moço"
Rua 5 de Outubro
2140-000 Parreira
Telef.:938757764

Restaurante "A Parreira"  
(Só através de reserva)
Rua 1.º Dezembro, 52
2140-512 Parreira
Telef.: 249 770 197 / 934609368

Café Café "Ana e Joel"
EN 243, Gaviãozinho
2140-213 Chouto
Telef.: 249 110 277

Restaurante "O Raposo"
Zona Industrial de Ulme
2140-385 Ulme
Telef.: 249 770 377

Restaurante "Batista"
Rua da Quintinha
2140-365 Ulme
Telef.: 249108445

Restaurante "O Cavaleiro"
EN 118, 24
2140-414 Vale de Cavalos
Telef.: 914 171 017/ 933 903 136

Restaurante "Schwepps"
Largo José Nicolau Ferreira
2140-368 Ulme
Telef.: 249 770 239
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Casa das Hortenses - Turismo de Habitação
Rua Mouzinho de Albuquerque, 6
2140-135 Chamusca
Telefones: 910 333 134
http://www.chamugarve.com

Geraltura - Quinta do Arneiro de Cima (Hotel Rural)
Estrada Nacional 118
2140-011 Chamusca
Telemóvel: 939 141 640 / 914 816 181
http://arneirosdecima.jimdo.com

Quinta do Lagar
Rua de Baixo, 39
2140 Carregueira
Telefone: 249 740 537
Telemóvel: 962 993 298
http://quintadolagar.com.pt/

Herdade das Almotolias
Herdade das Almotolias
2140-507 PARREIRA
Telemóvel: 938 860 901

Casa d'Edite
Rua Direita, 95
2140-665 Carregueira
Telemóvel: 969 088 466
www.facebook.com/casadedite/
www.casadedite.com

Cortesias do Campo - Alojamento Local 39644
Rua Vale da Vinha, 50
2140-313 Pinheiro Grande - Chamusca
Telemóvel: 935 665 502
https://cortesiasdocampo.wordpress.com  

Arneiro das Godinhas
Rua das Godinhas, 15
Telemóvel: 966 833 289
Faacebook: Dias Ferreira Agro Pec. Lda

ONDE FICAR



Aqui.... onde a Charneca e a Lezíria se abraçam.



Câmara Municipal da Chamusca
Rua direita de S. Pedro
2140-098 Chamusca - Portugal
geral@cm-chamusca.pt
+351 249 769 100
www.cm-chamusca.pt


