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Apresentação

O Património Religioso de uma comunidade, embora 
muitas vezes similar ao do território vizinho, corporiza 
uma identidade própria, fruto do património cultural 
local e da historicidade/tradição que lhe está associada. 
Estes são elementos estruturantes que diferenciam os 
modos de fazer e que fazem com que cada comunidade 
sinta como sua determinada expressão coletiva. 

Em Palmela, existem vestígios de práticas religiosas 
há milhares de anos. As Grutas Artificiais de Quinta 
do Anjo (Monumento Nacional, classificado em 1934) 
são referências, por excelência, desta vontade do 
Homem comunicar com o Sagrado. Trata-se de uma 
necrópole do 4.o milénio a.n.e.1 , que permaneceu 
ativa durante cerca de 1500 anos. Os rituais fúnebres 
desta época caracterizavam-se por serem expressões 
coletivas; os mortos eram acompanhados pelos 
seus objetos do quotidiano, assim como outros de 
caráter votivo. Parte do espólio recolhido neste local, 
encontra-se no Museu Geológico de Lisboa e no 
Museu Nacional de Arqueologia. 

No século VIII, as forças islâmicas chegam a Palmela e 
edificam a alcaria do Alto da Queimada, atual sítio 
arqueológico situado na crista da serra do Louro. Neste 
espaço, habitado até aos primeiros anos do século XI, 
foi identificada a primeira Mesquita conhecida em todo 
o distrito de Setúbal: agregava o lugar de oração e a 
Madrassa, escola onde os muçulmanos aprendiam a 
ler o Alcorão e a escrever o alfabeto árabe. No decorrer 
dos trabalhos de arqueologia, foram recolhidas duas 
pequenas placas em osso, datáveis do século X, com a 
seguinte inscrição: 

«Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso».

Durante o processo conhecido como Reconquista 
Cristã, Palmela assume-se como um território de 
fronteira, palco de sucessivos avanços e recuos até 
à conquista definitiva da margem sul do rio Tejo. 
Em 1186, D. Sancho I atribui todos estes domínios à 
Ordem de Santiago, que se fixa definitivamente em 
Palmela, em 1482, onde permanece até 1834, data de 
extinção das Ordens Militares no país. Cabia à Ordem 
a administração direta do vasto território de que era 
proprietária pelo que, sob o ponto de vista religioso, 
político e militar, Palmela deteve, durante séculos, 
uma posição privilegiada. É de supor que, ainda hoje, 
encontremos reminiscências da sua influência nas 
manifestações e no devir religioso local.

O património religioso edificado assinalado neste roteiro 
evoca não só essa historicidade local, como dá conta 
da contemporaneidade que o tem moldado. É possível 
conhecer, nas páginas seguintes, a Igreja de Santiago – 
classificada, em 1910, como Monumento Nacional -, do 
século XV, mas também a Ermida do Cristo do Silêncio, 
da autoria do arquiteto Bernardo Miranda, de 2005. 

Grutas artificiais da Quinta do Anjo
1 antes da nossa era
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O roteiro identifica, igualmente, algumas das manifestações religiosas que pontuam o calendário litúrgico 
do concelho. Não havendo lugar para registar todos os ritos existentes, optámos por considerar apenas 
os mais significativos no que diz respeito à sua persistência na história e à capacidade de mobilização das 
comunidades locais. 

Não devemos, no entanto, concluir este preâmbulo sem fazer referência a outras que, embora não sejam 
exclusivamente de caráter religioso, reúnem narrativas e performances que estabelecem pontes entre o 
sagrado e o profano. O Festival Internacional de Gigantes (decorre no primeiro fim de semana de julho, de 
dois em dois anos desde 1995), em Pinhal Novo, é herança das sociedades rurais de outrora, cuja urgência 
em ter uma época de colheitas produtiva, conduzia a práticas performativas para apaziguamento do Mundo 
do Sagrado; ou a «Queima do Judas», no Centro Histórico de Palmela, que no Sábado de Aleluia mobiliza o 
associativismo local, num percurso noturno onde impera a sátira social. 

Sítio Arqueológico do Alto da Queimada, Palmela, 2015
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Eu me entrego a S. Silvestre,
A camisinha que ele veste,

A cor dos Anjos são trinta e Setembro
coca, coca, coca três vezes coca, 

Meia no pé, cadeado na boca
Que mal me queira fazer se queira arrepender

Não tenha pernas para andar nem braços para remar 
nem boca para falar nem olhos para que vejam

Jesus, Jesus, Jesus comigo esteja 
Amém

Oração de Firmina Augusta dos Santos (1908 - 2010), 101 anos

Palmela, 2009
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Local: Castelo de Palmela | Legenda Mapa: 3
Horário (segunda a sexta): 9h30-13h / 14h-17h
Contactos: C.M.P – Divisão de Cultura, Desporto e Juventude / Museu Municipal de Palmela
212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

Igreja de Santa Maria

A Igreja de Santa Maria do Castelo foi a primeira paroquial de Palmela, construída no último quartel 
do século XII.

Duramente afetada pelo terramoto de 1755, não mais se retomou para o culto. A antiga sacristia foi 
recuperada no âmbito do Programa de Recuperação e Animação do Castelo, e está aí sediado, desde 2001, 
o Gabinete de Estudos sobre Ordem de Santiago (GEsOS).

Elementos de Interesse

Porta gótica e portal renascentista, em calcário, com frontão triangular quebrado, com cruz em cima 
de cartela triangular, decorado com a espada-cruz da Ordem de Santiago.

Ainda permanecem alguns azulejos policromos do século XVII, do revestimento integral, em motivo 
de maçaroca.

Lavabo seiscentista em brecha da Arrábida da antiga sacristia; uma abóbada de aço e uma coluna de pedra 
– da autoria do arquiteto Sérgio Infante - fazem a ligação arquitetónica ao século XXI.

Estado de conservação: ruína, à exceção da sacristia.

Função inicial: Religiosa. Função atual: Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS)
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Igreja de Santiago

Localizada no interior da cerca primitiva do Castelo de Palmela e junto 
ao antigo convento (atual Pousada), a Igreja de Santiago foi construída 
para Igreja Conventual da Ordem de Santiago de Espada, na segunda 
metade do século XV (1443-1470).

Classificada como Monumento Nacional, em 1910.

Elementos de Interesse

Portal gótico composto por quatro colunelos, sob a base dos quais 
sobressai uma vieira, atributo do patrono do monumento e da Ordem 
de Santiago.

Edifício de planta rectangular dividido em três naves; sob a entrada 
da Igreja fica o coro-alto; existem várias lápides de personalidades 
ligadas à Ordem de Santiago; na nave esquerda, encontra-se, sob 
arcossólio manuelino, uma arca-ossário talhada em brecha da Arrábida, 
onde se pensa repousar D. Jorge, último mestre da Ordem de Santiago.

Reserva Visitável de «Escultura São Tiago», situada nos «Paços 
de D. Jorge» e «Coro Alto da Igreja de Santiago» – constituída 
por 14 esculturas dos séculos XV, XVI e XVII.

Função inicial: Religiosa. Função atual: sem culto; gerida pelo Museu 
Municipal, recebe diversas atividades culturais.

Local: Castelo de Palmela | Legenda Mapa: 4
Horário (terça a domingo): 10h-12h30/ 14h-18h (horário de inverno) 
e 20h (horário de verão). Encerra à segunda.
Contactos: C.M.P – Divisão de Cultura, Desporto e Juventude / Museu 
Municipal de Palmela - 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
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Local: Largo de S. João, Vila de Palmela | Legenda Mapa: 5
Horário: Encerrada ao público. Aguarda realização de obras.
Contactos: Paróquia de Palmela | 212 350 025
igreja.palmela@gmail.com

Capela de São João Baptista

Fundada por Frei Jerónimo de Brito e Melo, no século XVII, foi templo da 
Ordem dos Hospitalários de S. João de Jerusalém ou da Ordem de Malta. 
A nave única apresenta um notável lambrim de azulejos e pinturas murais. 

Classificada como Monumento de Valor Concelhio, em 1997.

Elementos de Interesse

Elemento pétreo na porta principal, em que se destaca, sobre 
uma Cruz de Malta, o escudo das famílias Brito e Melo.

De nave única, possui um lambrim de azulejos policromos, 
de «tapete», com motivos de maçaroca e pinturas murais com 
a iconografia da Cruz de Malta.

Lápide de Frei Jerónimo de Brito e Melo; Lápide de Manuel Roiz 
de Carvalho, freire de Ordem de Santiago
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Elementos de Interesse

Azulejos historiados que relatam a vida do patrono 
da igreja, S. Pedro; pintura e escultura.

Igreja de S. Pedro 
Igreja Matriz de Palmela 

Templo de origem medieval, anterior a 1320, é dos 
mais notáveis edifícios do concelho em termos 
de arquitectura e recheio artístico. O edifício atual 
resultou na reconstrução integral efectuada na 
segunda metade do século XVI. Nos anos 30-40 
do século XVIII, foi objecto de uma campanha 
de renovação artística, que incluiu o excecional 
revestimento azulejar, atribuído a Nicolau de Freitas. 
Com os terramotos de 1755 e 1858, tanto a igreja 
como outros edifícios sofreram graves danos.

Local: Centro Histórico de Palmela | Legenda Mapa: 6
Horário (terça a quinta): 10h-12h30 / 15h30-19h30; Sexta abre conforme necessidades de culto; Sábado: 10h-12h30 / 
14h30-17h; Domingo: 10h-13h30; Encerra sexta | Horário das missas (terça, quarta e quinta): 18h; Domingo: 12h.
Contactos: Paróquia de Palmela | 212 350 025 | igreja.palmela@gmail.com
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Procissão do Nosso Senhor dos Passos 
 
Em Palmela, o período quaresmal é marcado pela 
Procissão do Nosso Senhor dos Passos. Numa 
memória da última etapa terrena de Jesus Cristo, 
na Sua via dolorosa, a procissão inclui Catorze 
Passos ao longo do Centro Histórico de Palmela. 
A retomar o vigor de outrora, é um dos momentos 
marcantes do calendário religioso do concelho. 

A par de Nosso Senhor dos Passos, a Procissão 
do Senhor Morto, na primeira metade do século 
passado, enchia a vila de gente. 

«Compunha-se de uma procissão muito calma. 
Não se ouvia ninguém. Era de noite e não se ouvia 
ninguém. Tudo em silêncio (…) E depois a música 
tocava, que eram as coletividades.» 
Violante Almeida, Conversas de Poial - Palmela, abril de 2011

«A primeira vez que ela cantava [personagem da 
Verónica] era logo em cima das escadas da Igreja. Aí era 
o primeiro canto. Tinha um banco quadrado pequenino 
e aquilo era um momento que arrepiava […] Ela tinha 
um rolo e via-se o rosto do Senhor. (…) Ela tinha aquilo 
na mão e estava tudo enrolado depois, quando cantava, 
ia desdobrando […] E era um silêncio,…» 
José Reisinho, Conversas de Poial - Palmela, abril de 2011

Pisa da Uva e Bênção do 1.o Mosto
Festa das Vindimas

A Bênção do Mosto, na manhã do primeiro domingo 
de Setembro, é um dos pontos altos desta Festa, que 
teve início em 1963. Em frente à Igreja de S. Pedro 
os homens pisam, numa tina improvisada, as uvas 
da primeira vindima. São realizadas as análises 
ao grau alcoólico, dado indicador da qualidade 
do vinho que se vai produzir nesse ano. De seguida, 
o representante da Igreja abençoa o mosto e tem 
lugar a missa dominical. Trata-se de um ritual 
simbólico de grande relevo para a população local, 
a que importa assistir para se ter noção da dimensão 
da importância do Património Vitivinícola no concelho.

Mais info.:  Associação da Festa das Vindimas  
212 350 196 | http://festadasvindimas.pt
Rua General Amílcar Mota, 11 - 2950-212 Palmela
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Bênção das Fogaças
 
No dia 15 de janeiro, tradicionalmente, a população 
de Palmela confecionava fogaças – pequenos bolos 
de erva-doce e canela - que ofertava a Santo Amaro. 
Estes biscoitos eram modulados em função 
da promessa que se fazia ao Santo; tinham 
a forma de pés, cachos de uvas, animais ou outros 
elementos que expressavam um desejo de obtenção 
de resposta divina a uma prece. As fogaças eram 
transportadas até à Igreja em cestos de verga, 
para serem benzidas e leiloadas. Nos últimos anos, 
a Confraria Gastronómica de Palmela retomou esta 
tradição.  

Para além deste momento religioso é realizado, 
anualmente, o concurso da Fogaça de Pamela. 

 Romaria do Círio de Palmela 
ao Cabo Espichel

O Círio da Sociedade Filarmónica Humanitária 
de Palmela ao Santuário da Nossa Senhora 
do Cabo Espichel, em Sesimbra, realiza-se no dia 
15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção. 
Embora existam referências da presença do Círio 
de Palmela já em 1722, num dos altares da igreja, 
o atual realiza-se ininterruptamente desde 
a fundação da sociedade, em 1864. Todos os anos, 
as famílias de romeiros rumam ao Santuário - 
alguns ainda o fazem percorrendo a pé todo 
o caminho.  

Nas ruas de Palmela, no final do dia 14 de agosto, 
é possível encontrarmos o Círio que recolhe 
a imagem e as bandeiras que serão leiloadas 
no dia seguinte, no Santuário. Trata-se de uma 
tradição secular que se mantém viva. 

Mais info.: Consulte o site da Sociedade Filarmónica Humanitária 
http://www.sfh.pt/node/151
Documentários que abordam este tema: 
Arrábida Imaterial, 2013 (http://tinyurl.com/hdpx84z)
Al-Rábita–A Serra e o Homem, 2014 (http://tinyurl.com/hheqhqw)



18

Igreja da Misericórdia

Edifício seiscentista de uma só nave, foi sujeito a três campanhas de obra, nomeadamente aquando da sua 
construção (século XVI), colocação de azulejos (século XVII) e altar de talha Joanina (século XVIII). 

Classificada como Monumento de Interesse Público, em 2012.

Elementos de Interesse

O corpo do templo é revestido a azulejaria policroma de «tapete»; altar de talha dourada; pintura e escultura. 

Local: Centro Histórico de Palmela | Legenda Mapa: 7
Horário (terça a sexta): 10h-13h / 14h-16h; sábado: 10h-13h / 14h30-19h30; Domingo: 10h-13h / 14h-16h; segunda: encerrada
Horário da missa: sábado às 18h. 
Contactos: 927 954 654 (Igreja) | 212 350 017 | 927 954 678
Santa Casa da Misericórdia de Palmela (secretaria) | scmpalmela.secretaria@gmail.com
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Capela do Lar de S. Pedro
Santa Casa da Misericórdia

A Capela pertenceu ao Hospital de Palmela, construída nos anos 60 do 
século XX.

De nave única, com dois janelões; paredes forradas com madeira. 

Elementos de Interesse

Confessionário; Arte sacra.

Local: Palmela | Legenda Mapa: 8
Horário: Encerrada | Horário da missa: Primeiro sábado de cada mês - 9h30
Contactos: 927 954 654 (Igreja) | 212 350 017 | 927 954 678 
Santa Casa da Misericórdia de Palmela (secretaria)
scmpalmela.secretaria@gmail.com
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Igreja de Santo António

Igreja inaugurada em 1998.

Fachada de formato triangular, orientada para sul; óculo com vitral.

Nave única, tem o coro alto sobre a entrada e uma clarabóia que 
ilumina a zona do altar-mor.

Elementos de Interesse

Espaço amplo para cerimónias religiosas. 

Manifestações religiosas

Domingo de Ramos – missa às 9h30 e procissão 
Jantar de Santo António, dia 12 de junho 

Local: Aires, Palmela | Legenda Mapa: 9
Horário (terça a quinta): 10h-13h; sexta e sábado: 9h-12h; domingo: abre para 
a missa; Encerra à segunda | Horário da missa: sexta às 18h; domingo às 10h
Contactos: Paróquia de Palmela | 212 350 025 | igreja.palmela@gmail.com
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Igreja de Nossa Senhora
de Fátima

Igreja construída entre os anos de 1958/1960 do século XX. 

Exterior com torre sineira e pequeno telheiro sobre a porta principal; 
decoração com telha e tijoleira. De nave única, destaca-se o altar 
e ostiário em brecha da Arrábida.

Elementos de Interesse

Altar 

Local: Baixa de Palmela, Palmela | Legenda Mapa: 10
Horário: Encerrada | Horário da missa: domingo às 10h30 
Contactos: Paróquia de Palmela | 212 350 025 | igreja.palmela@gmail.com
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Casa de Oração Santa Rafaela Maria 

Edifício construído em 1989, da autoria do arquiteto Vasco Bobone. Capela de nave única, com esculturas
 da autoria de Antonieta Roque Gameiro.

Na envolvente exterior, destaca-se a Ermida do Cristo do Silêncio, da autoria do arquiteto Bernardo Miranda.

Elementos de Interesse

Ermida do Cristo do Silêncio; arte sacra

Local: Palmela | Legenda Mapa: 11
Horário: Casa de Oração e Capela - visita sujeita a marcação prévia | Horário da missa: domingo às 18h
Contactos: 212 351 212 | casadeoracao@aciportugal.org | www.aciportugal.org
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Capela de Nossa 
Senhora da Escudeira

A sua construção remonta a meados do século XVIII, 
como capela de romaria de invocação de Nossa 
Senhora da Escudeira, e foi fundada pelo padre 
Francisco Fernandes Coelho. Integra-se numa herdade 
rural, destacando-se a sua fachada barroca, de cerca 
de 1750, cujo portal é lavrado com motivos decorativos.

Elementos de Interesse

Exterior: Fachada e portal barroco 

Interior: Lambrim de azulejos «ponta de diamante»

Manifestações religiosas

Com tradição centenária, a romaria da Senhora 
da Escudeira é hoje uma das festas religiosas mais 
antigas do concelho de Palmela. No fim-de-semana 
mais próximo do 15 de Agosto, os romeiros partem 
para a serra onde, numa profunda proximidade 
à natureza, se relacionam com o sagrado.

Sabe-se que, na primeira metade do século XX, 
existiriam duas festas: a dos solteiros e a dos casados. 

«O sino do campanário badalava alegremente 
enchendo o vale dos seus sons festivos. A capela 
ornamentada de margaridas silvestres aguardava 
os romeiros. (…) juntavam-se a este festival 
campesino, as gaitas, os harmónios e as vozes 
dos festeiros, ecoando com a sua música e os 
seus cantares, até uma enorme distância. Os 
tocadores e os ranchos de rapazes e raparigas, 
que constantemente surgiam pelos carreiros, eram 
precedidos de archotes a iluminar-lhes o caminho. 
E então, ao ouvirmos ao longe as gaitas pastoris 
e o tilintar das campainhas dos rebanhos que ao 
entardecer recolhiam ao redil, tínhamos a sensação 
de assistir a uma pitoresca e bucólica pastoral, 
reproduzindo cenas de uma espacial singeleza.»2  

Hoje, não perdeu a singeleza de outrora. 

Convidamo-lo/a a rumar à Serra dos Barris e a participar 
nas celebrações religiosas, nos jogos tradicionais  bailes, 
assim como a degustar a gastronomia local. 

Legenda Mapa: 12 
Horário: Propriedade particular - visita sujeita a marcação
Contactos: Duarte Pacheco, Lda. – 214 046 637
963 916 031 | www.quintadaescudeira.pt

2 PINTO, Maria Adelaide Rosado - Toadas, cantares e danças de Setúbal e sua região. Factos e Tradições, Setúbal: Junta Distrital, 1971
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Capela da Quinta da Fonte do Anjo

Capela edificada no século XVII. Como forma de homenagem à Restauração da Independência política 
de Portugal, em 1640, o proprietário coloca a Capela da Quinta da Fonte do Anjo sob a invocatória de Nossa 
Senhora da Redenção.

Elementos de Interesse

Revestimento azulejar; arte sacra.

Manifestações religiosas

Procissão da Quinta
Na noite de 31 de outubro decorre, no âmbito das Comemorações da Padroeira Nossa Senhora da Ascensão, 
a Procissão da Quinta que parte da Capela da Fonte do Anjo em direção à Igreja. É uma manifestação 
religiosa recente, muito participada pelas famílias.  

Local: Quinta do Anjo | Legenda Mapa: 13 
Horário: 1 novembro, das 14h às 17h, no âmbito da Festa de Todos os Santos.
Propriedade privada.
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Igreja de Nossa Senhora da Redenção

Concluída em 1909, apresenta um exterior de influências de arquitectura neoclássica. Sofreu obras internas 
em dois momentos: 1983 e 2015. Na capela-mor, destaque para uma pintura de Nossa Senhora de 
Redenção da autoria de Sousa Araújo, de 2014.

Elementos de Interesse

Arte sacra.

Manifestações religiosas

Procissão a Nossa Senhora da Redenção, na Festa de Todos os Santos
Um ano após o Grande Terramoto de Lisboa, a 1 de Novembro de 1756, evocando a proteção da Nossa 
Senhora da Redenção, padroeira local, realizou-se pela primeira vez a Festa de Todos os Santos. Hoje, 
continua a ser uma manifestação que marca o calendário litúrgico da freguesia, pois tem-se vindo a renovar 
com a participação ativa de toda a comunidade. A Procissão percorre as principais ruas da Aldeia da Quinta 
do Anjo, seguida da Eucaristia da Solenidade de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos; culmina com a 
romagem ao cemitério local. Integra ainda a celebração do Pão por Deus. 

Mais info.: Comissão de Festas de Quinta do Anjo - Sociedade Instrução Musical |       afqanjo
R. João de Deus - Quinta do Anjo, 2950-632 Palmela | 212 870 176
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Local: Quinta do Anjo | Legenda Mapa: 14 
Horário: Encerrada | Horário das missas: quarta, sexta e sábado às 19h
(exeto de 15 junho a 15 setembro) domingo às 10h30
Contactos: Paróquia de Quinta do Anjo | 918 682 232 | p.q.anjo.10@gmail.com
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Procissão da Via Sacra
Em 2013, a comunidade de Quinta do Anjo uniu-se para criar, na vila, os Catorze Passos da Via Sacra. Estas 
estações, da autoria de Maria José Nunes de Brito, sinalizam o percurso na noite da Sexta-Feira Santa. 

Círio de Quinta do Anjo à Nossa Senhora da Atalaia
Na sexta-feira que antecede o último fim-de-semana de Agosto, a população de Quinta do Anjo parte da aldeia 
em direção ao Santuário da Nossa Senhora da Atalaia, no Montijo. E assim acontece desde, pelo menos, 1723, data 
do primeiro registo deste Círio. Embora se realize fora do concelho, envolve grande parte da população que faz 
questão de manter viva a tradição. Este é, aliás, o círio que mais profundamente resiste nos moldes tradicionais, 
já que grande parte dos peregrinos ainda pernoita, durante o fim-de-semana, na Casa do Círio, na Atalaia. 

A imagem de Nossa Senhora regressa à aldeia, todos os anos, na segunda-feira seguinte. Uma procissão, 
anunciada pelo Cavalinho da Sociedade de Instrução Musical, sobe as ruas da aldeia em direção à Igreja. 
Já no seu interior, as flores que decoram a imagem são distribuídas pelas mulheres e crianças que as 
depositam nas campas dos entes queridos. 

Documentários que abordam este tema: 
Arrábida Imaterial, 2013 (http://tinyurl.com/hdpx84z) | Al-Rábita – A Serra e o Homem, 2014 (http://tinyurl.com/hheqhqw)

 Círio de Quinta do Anjo à Nossa Senhora da Atalia, Quinta do Anjo, início do século XX. Foto de José Artur Leitão Bárcia
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Local: Cabanas | Legenda Mapa: 15 
Horário: domingo das 9h às 13h; terça das 17h às 20;
quinta: das 17h às 20h | Horário das missas: terça e 
quinta às 19h e domingo às 12
Contactos: Paróquia de Quinta do Anjo | 918 682 232 
p.q.anjo.10@gmail.com

Igreja de S. Gonçalo

Construída na década de 80 do séc. XX, segundo 
projeto da arquiteta Teresa Metello. Sofreu obras 
em 2016.

Elementos de Interesse

A configuração do espaço.

Manifestações religiosas

Festa anual, móvel: Nossa Senhora da Ascensão - 
procissão desde a Igreja de S. Gonçalo à Capela 
de S. Gonçalo, em Cabanas, onde é realizada a missa. 
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Capela de S. Gonçalo

Pequeno templo de romaria, do século XVI. De planta hexagonal, com alpendre sustentado por colunas. 
Classificada como Imóvel de Interesse Municipal, em 2002.

Elementos de Interesse

Exterior: configuração hexagonal.

Interior: frontal de altar de azulejos policromados, do século XVII, com a imagem central de S. Gonçalo.
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Local: Cabanas | Legenda Mapa: 16
Horário: Encerrada 
Contactos: Paróquia de Quinta do Anjo | 918 682 232 | p.q.anjo.10@gmail.com

Manifestações religiosas

Procissão em honra da Nossa Senhora da Ascensão, nas Festas de S. Gonçalo
No domingo da Ascensão do Senhor, realiza-se a Procissão que parte da igreja até à Capela de S. Gonçalo, 
onde decorre a missa. Trata-se de uma manifestação secular que originalmente teria lugar na Capela 
da Nossa Senhora das Brotas, localizada em um relevo a norte da Serra de S. Francisco (Cabanas). 

As Festas de S. Gonçalo decorrem no Parque de Merendas e têm a duração de três dias.    

Bênção do Gado
A configuração desta Capela revela que uma das suas funções primordiais era a tradicional Bênção do Gado: 
o telheiro foi construído para acolher os rebanhos. No âmbito do Festival do Queijo, Pão e Vinho, procura-se 
estimular o retomar desta prática ancestral. 

Mais info.:       queijopaovinho
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Local: Bairro Alentejano | Legenda Mapa: 17
Horário: Encerrada | Horário da missa: sábado às 17h (inverno), e 17h30 ( verão)
Contactos: Paróquia de Quinta do Anjo | 918 682 232 | p.q.anjo.10@gmail.com

Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição

Edifício de traçado popular, construído em finais do século XX (1998/99).
De nave única, tem coro-alto sobre a entrada.

Manifestações religiosas

Festa anual no primeiro domingo de Julho (16h) e no dia 8 de dezembro, 
dedicada a Nossa Senhora da Conceição. 

Procissão de velas, 12 maio (21h).
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Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus

Imóvel de traçado popular, construído em finais do 
século XX (1998/99).

Possui nave única e coro-alto sobre a entrada.

Manifestações religiosas

A Procissão, em Honra do Sagrado Coração de 
Jesus, decorre no último fim-de-semana de junho. 

Local: Olhos de Água | Legenda Mapa: 18
Horário: Encerrada | Horário da missa: domingo às 9h
Contactos: Paróquia de Quinta do Anjo | 918 682 232
p.q.anjo.10@gmail.com
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Igreja de S. José

A frontaria mantém a porta de cantaria, com arco 
abatido, rematado por uma cruz e data de 1872, 
que corresponde ao início da construção. Foi 
inaugurada em 1874. 

De nave única, tem coro-alto sobre a entrada e dois 
altares colaterais; o retábulo-mor, proveniente 
da Igreja de Santa Cruz do Barreiro, é um excelente 
exemplar de talha barroca Estilo Nacional.

Alvo de obras nos anos 80/90 do século XX.

Elementos de Interesse

Altar-mor; arte sacra

Manifestações religiosas

A procissão de S. José decorre no dia do Patrono 
(19 de março), às 19h00, num percurso circular que 
percorre o Jardim e a Praça da Independência, 
retornando à Igreja.  

Situada no centro da Praça José Maria dos 
Santos, palco privilegiado da vila de Pinhal Novo, 
convive com todos os eventos que aí têm lugar, 
nomeadamente com as Festas Populares (decorrem 
em junho). No domingo mais próximo, e inserida 
na programação da festa, realiza-se nova Procissão 
em honra de S. José, às 15h. 

A Igreja de S. José é um elemento fulcral no Cortejo 
dos Círios que se deslocam à Nossa Senhora 
da Atalaia (no Montijo), no último fim-de-semana 
de Agosto. Na partida, os Círios da Carregueira 
(1833) e dos Olhos d’Água (1857) detêm-se no átrio 
onde o pároco os aguarda. No regresso a casa, 
na segunda-feira após a Festa, dão três voltas 
à Igreja, fazendo-se acompanhar pelos respetivos 
grupos de Gaiteiros, pelas bandeiras e imagens 
da Santa. 

Local: Pinhal Novo | Legenda Mapa: 19
Horário: Todos os dias, das 9h-19h | Horário da missa: segunda a sexta às 18h (julho, agosto e setembro 19h); 
sábado às 16h; domingo às 9h, 11h30 e 18h (julho, agosto e setembro às 19h) 
Contactos: Paróquia de Pinhal Novo | 212 360 021 | 919 109 624 | 912 463 330 | manuel.ramalho33@gmail.com
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Capela de Nossa 
Senhora da Conceição

Capela construída nos anos 50 do século XX, com 
alpendre apoiado em colunas. Tem uma pequena 
torre-campanário adjacente à fachada. 

Elementos de Interesse

Exterior: Alpendre

Interior: nave única e coro-alto

Local: Rio Frio | Legenda Mapa: 20
Horário: Encerrada | Horário da missa: domingo às 10h15
Contactos: Paróquia de Pinhal Novo | 212 360 021
919 109 624 | 912 463 330
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Igreja de Nossa Senhora das Graças

Edifício de caráter tradicional, a construção data de 1958. Destaca-se o arco que dá acesso ao portal da 
Igreja, de calcário aparelhado e as três frestas que iluminam o coro alto. Interior de nave única, com o coro 
alto sobre a entrada.

Elementos de Interesse
Arte sacra

Manifestações religiosas

Procissão Mariana das velas: 12 maio (21h).

Festa em honra de Nossa Senhora das Graças: 15 agosto, com missa (10h) e procissão (21h).

Local: Poceirão | Legenda Mapa: 21
Horário: Encerrada | Horário da missa: domingo às 10h
Contactos: Paróquia de S. Pedro de Marateca | 962 091 233
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Igreja de S. Pedro da Marateca 
ou Igreja Paroquial de Águas de Moura

Templo de vastas proporções que revela a arquitetura modernista religiosa dos anos 60 do século XX. 
Inaugurada em 1966, da autoria do Arquiteto Vaz Martins. Na capela-mor, destaque para o painel da Última 
Ceia, de João de Sousa Araújo. 

A torre sineira está, normalmente, ornada por um ninho de cegonhas.
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Local: Águas de Moura | Legenda Mapa: 22
Horário: Encerrada | Horário da missa: domingo às 11h30
Contactos: 962 091 233

Elementos de Interesse

Insígnia em pedra, alusiva ao Patrono da Igreja, S. Pedro, sobre uma espada de Santiago; pia batismal 
proveniente da antiga Igreja de São Pedro da Marateca, do séc. XVI, que se encontra em ruinas; arte sacra.

Manifestações religiosas

Festa de S. Pedro da Marateca: abrange o último fim-de-semana de junho.

Procissão das velas: 29 junho, às 18h00. 
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Legenda

1 - Grutas de Quinta do Anjo
2 - Alcaria do Alto da Queimada
3 - Igreja de Santa Maria 
4 - Igreja de Santiago 
5 - Capela de S. João Baptista 
6 - igreja de S. Pedro 
7 - Igreja da Misericórdia 
8 - Capela do Lar de S. Pedro  
9 - Igreja de Santo António  
10 - Igreja de Nossa Senhora de Fátima 
11 - Casa de Oração de Santa Rafaela Maria 
12 - Capela de Nossa Senhora da Escudeira 
13 - Capela da Quinta da Fonte do Anjo 
14 - Igreja de Nossa Senhora da Redenção 
15 - Igreja de S. Gonçalo 
16 - Capela de S. Gonçalo 
17 - Igreja de Nossa Senhora da Conceição 
18 - Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
19 - Igreja de S. José 
20 - Capela de Nossa Senhora da Conceição 
21 - Igreja de Nossa Senhora das Graças  
22 - Igreja de S. Pedro da Marateca 



Posto de Turismo de Palmela 
Castelo de Palmela 
Horário: de segunda-feira a domingo das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 (exceto 1 janeiro, 1 maio e 25 dezembro)
T. (+351) 212 332 122 | turismo@cm-palmela.pt | http://turismo.cm-palmela.pt |      TurismoPalmela 

Faça o seu cartão 
no posto de turismo. 
Conquiste vantagens


