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Acreditamos que qualquer atividade é uma experiência que deve ser um momento 
de partilha e de construção de significados que perdurem mais do que o momento 
pontual em que ocorrem. 

O nosso programa sustenta-se nos pilares de aprendizagem definidos para o século 
XXI - aprender a SER, a CONHECER, a FAZER e a CONVIVER e tem margem para 
ser ajustado em articulação convosco. 

Conscientes do momento que vivemos, adaptámos as nossas atividades para 
melhor correspondermos à atual situação de Pandemia.  Mantemos a nossa 
disponibilidade para nos deslocarmos às escolas do Município, respeitando 
as orientações da Direção Geral da Saúde.

Continuaremos a tecer memórias. Na escola. Em casa. Nos lugares onde estamos, 
onde somos e onde existimos. 
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Dias comemorativos

21 MARÇO | Dia Mundial da Poesia

28 MARÇO | Dia Nacional dos Centros Históricos

2 ABRIL | Dia do Livro Infantil

7 ABRIL | Dia Nacional dos Moinhos
Fim de semana seguinte |Dia dos Moinhos Abertos

18 ABRIL | Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

23 ABRIL | Dia Mundial do Livro

ABRIL/MAIO | Dia das Merendas
Comemora-se na primeira 2.ª feira a seguir ao domingo 
de Pascoela (domingo seguinte ao da Páscoa).

6 MAIO | Dia Nacional do Azulejo

15 MAIO | Dia Internacional da Família

16 MAIO | Dia Internacional das Histórias de Vida

18 MAIO | Dia Internacional dos Museus
Data móvel | Noite dos Museus

1 JUNHO | Dia do Concelho / Dia da Criança

24 JULHO (data móvel) | Dia Internacional da Arqueologia

25 JULHO | Dia de São Tiago

17 SETEMBRO | Dia das Transmissões Militares

ÚLTIMO FIM DE SEMANA SETEMBRO | Jornadas Europeias 
do Património

7 OUTUBRO | Dia Nacional dos Castelos

1 NOVEMBRO | Restauração do Concelho
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+ em casa. cONsigo! 
Desafios de atividades e sugestões para ler, ver e ouvir. 
À distância de um clique, onde estiver e quando quiser. 
Fique atento às redes sociais do município. Acompanhe-nos.

Férias a crescer 
Programa de atividades nas interrupções letivas do Natal, 
da Páscoa e do verão, dirigidos a crianças dos 6 aos 11 anos, 
residentes ou estudantes do concelho.



Rede Municipal de 
Bibliotecas Públicas 

do Concelho 
de Palmela 
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Animação do livro e da leitura
Hora do conto: “A vida no Rio Azul”

Conto original acerca da temática Arrábida e dos seus 
aspetos marinhos.
Local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Duração: 1h00
Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico
Calendário: ano letivo, mediante marcação.

Animação de Natal: “O Natal no Convento da Arrábida”

Peça de teatro musical original, inspirada no património material 
e imaterial da Arrábida.
Local: Equipamentos Municipais | Duração: 1h00
Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico
Calendário: meses de novembro e dezembro, mediante marcação.

Contos na Bagagem 

Atividades de animação infantil ou mediação da leitura, 
em intercâmbio com algumas Bibliotecas Públicas do distrito 
de Setúbal.
Local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Duração: 1h00
Público-alvo: Infanto-Juvenil | Calendário: ano letivo, mediante marcação.

Encontro de Literatura Infantil e Animação da Leitura 
(4.ª edição): “De mãos dadas com o sonho e a Leitura”

Momento privilegiado para a partilha de saberes e experiências 
no âmbito da literatura infantil.

Feira do livro: “Festas com livros” 
Complementada com exposições, atividades de animação 
e promoção da leitura. Tem como finalidade estimular 
o gosto pela leitura. Divulgar à comunidade, o trabalho 
realizado pelas bibliotecas escolares (BEs).

365 dias de romance - conversas literárias
Encontros regulares com escritores. 
Local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e ou Palmela
Público-alvo: Público em geral | Calendário: no decorrer do ano 2021.

Formação para a comunidade
Plano de formação diversificado, assente nos ODS – Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - com o objetivo de promover 
o reforço das qualificações pessoais e profissionais da população 
do concelho, através de atividades sociais e culturais. 

formacao.comunidade@cm-palmela.pt

Consulte o site, as redes sociais do Município e o Catavento – agenda 
de acontecimentos do concelho de Palmela, para aceder a mais informações. 
Toda esta programação está condicionada às orientações da Direção-Geral
da Saúde, face à Pandemia. 
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Museu Municipal
de Palmela
Ano letivo 2020/21
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De Palmela a Poceirão. Uma viagem arqueológica
Exposição temporária sobre arqueologia do concelho, abordando 
a ocupação humana no território ao longo da sua história.
Local: concelho de Palmela | Duração: até 2h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 
Ensino Básico e Secundário / Público em geral | Calendário: mediante marcação. 

Na Estação - viagens pelos azulejos na região da Arrábida
Percurso que convida as pessoas a viajar através dos painéis 
de azulejo da Estação – Pinhal Novo.
Local: Pinhal Novo | Duração: até 2h00 | Público-alvo: Ensino Básico 
(a partir do 4.º ano) e Secundário / Público em geral  Calendário: mediante marcação.
 

Em destaque
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CASTELO DE PALMELA 

Rota dos três castelos - visita “Terras da moura encantada”
Duração: Todo o dia | Local: Castelo de Palmela, Castelo de Sesimbra, 
Castelo de Alcácer do Sal | Público-alvo: Ensino Básico; Ensino Secundário
Calendário: de 3.ª a 6.ª feira

Oferta Permanente
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Descobrir o Centro Histórico de Palmela (visita-temática) 
Percurso pedonal que pretende dar a conhecer o Centro Histórico de Palmela 
nas suas várias dimensões. Exploraremos o património histórico-artístico, 
religioso, arqueológico e imaterial. O percurso contempla a visita ao Espaço 
Cidadão, situado no Largo do Mercado. 
Duração: 2h00 | Público-alvo: Ensino Básico | (a partir do 4.º ano), Ensino Secundário 
Calendário: de 3.ª a 6.ª feira, às 10h00.

Pé ante pé... descobre o que vila é! (visita-jogo)
As perguntas e respostas convidam-nos a olhar, a ver, 
a caminhar e a descobrir o Centro Histórico de Palmela. 
Local: do Castelo ao Largo de S. João | Duração: 2h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3º ano), 
Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: de 3.ª a 6.ª às 10h00 e às 14h00

Pela Serra até às Grutas – um percurso arqueológico 
Circuito pedonal pela Serra do Louro que pode terminar no alto da serra 
ou nas grutas artificiais de Casal do Pardo. 
Local: Serra do Louro | Duração: até 3h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 4.º ano) 
e Secundário / Público em geral | Calendário: mediante marcação. 

Enigmas em viagem (visita-jogo)
As pistas ao longo do percurso dão a conhecer a história desta vila 
e convidam a olhar o património do Pinhal Novo.
Local: Jardim José Maria dos Santos, Estação Ferroviária (azulejos exteriores), Jardim Praça 
da Independência | Duração: 1h30 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano); 
Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: de 3.ª a 6.ª
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Espaço Fortuna
Dada a história e a arquitetura do complexo, este espaço convida 
a um encontro com a tradição do barro e do azulejo, artes que 
individualizam as raízes de um povo, testemunham o seu passado 
e dão expressão à sua cultura. Do forno à pintura, em pequenas 
peças ou em grandes painéis de azulejo, cada objeto é único 
porque nasce do mistério e da força do artífice. Através de uma 
visita de sensibilização e valorização dos saberes-fazer associados 
à região, propomos que criem as suas próprias peças. 
Moldar o barro: “Mãos que moldam e criam” - Abordagem ao ofício tradicional 
de Oleiro, promovendo a criatividade artística durante a modelação e construção 
de uma peça em barro  

Pintar Azulejo: “Traços de cor em azulejo” | Abordagem às técnicas tradicionais 
utilizadas na azulejaria, promovendo a criatividade artística 

Local: Espaço Fortuna | Público-alvo: Educação Pré-escolar, Ensino Básico, Secundário 
e Público em geral | Calendário: mediante solicitação
www.espacofortuna.com

Museu da Música Mecânica - visitas com música
O primeiro Museu de Música Mecânica em Portugal abriu em 
outubro de 2016 no concelho de Palmela, freguesia de Pinhal Novo, 
Arraiados. Tem como missão o estudo, preservação, valorização, 
divulgação e fruição de uma coleção particular representativa da 
música mecânica, desde o século XVIII até à década de 40 do séc. XX.
As visitas são uma viagem no tempo, para ver, ouvir e sentir o 
som original de peças com mais de cem anos de história. Vamos 
entrar numa caixa de música gigante! E descobrir uma colecção 
com mais de 600 instrumentos, composta por caixas de música, 
relógios musicais, autómatos, pianos mecânicos, fonógrafos, 
gramofones, grafonolas e muitas outras peças de âmbito musical. 
Vamos conhecer as primeiras máquinas que reproduziram o 
som e gravaram, pela primeira vez, a voz humana. E que espanto 
teriam causado na época? Seriam músicos invisíveis?
Todas as peças expostas estão em pleno funcionamento, 
restauradas, aptas a tocar e a encantar todos os que nos visitam.
Um museu que é uma verdadeira caixinha de surpresas… musicais!

http://museudamusicamecanica.com/
Se for uma entidade do município de Palmela informe-nos da sua escolha.

Extensões Museológicas

http://www.espacofortuna.com/
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Museu do Ovelheiro - ARCOLSA
O Museu do Ovelheiro tem como objetivo contribuir para a salvaguarda do aparato simbólico
e funcional que compõe a atividade do maneio das ovelhas. Para além da visita guiada à exposição 
permanente “Entre a serra e o céu. O maneio das ovelhas”, os participantes são convidados a observar 
o tratamento das ovelhas que habitam o espaço e a confecionar o queijo*.
Local: Arcolsa, S. Gonçalo. Cabanas | Público-alvo: Educação Pré-escolar, Ensino Básico, Ensino Secundário
Calendário: mediante solicitação
*Mediante solicitação. Pagamento de 3€/pessoa. Por questões de higiene e segurança alimentar, o transporte/acondicionamento 
deve ser feito em frio.
www.arcolsa.pt 

Quinta pedagógica de S. Paulo - AMRS
Local de eleição para conhecer e estudar o trabalho rural, a cultura da região da Arrábida e as suas 
técnicas agropecuárias.
Público-alvo: Educação Pré-Escolar (rede pública do concelho de Palmela) | Calendário: mediante solicitação
quinta.amrs.pt/quintaped.html

Quinta pedagógica da “Casa Caramela” - Fundação COI
A Quinta da Casa Caramela é um espaço pedagógico onde cada visitante tem a oportunidade de sentir 
o quotidiano do mundo rural, através da visita a uma casa de tipologia caramela. 
Para além desta componente tradicional, as questões ambientais são também abordadas através 
da perceção da importância das energias renováveis e do não desperdício de recursos.
Local: Quinta Casa Caramela (Palhota) | Público-alvo: Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1.º ciclo)
Calendário: mediante solicitação
www.fundacao-coi.pt

http://www.arcolsa.pt/
http://quinta.amrs.pt/quintaped.html
http://www.fundacao-coi.pt/
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Iluminuras – o papel e a tinta
Oficina onde se aborda o processo da preparação do pergaminho 
e da produção de tintas e instrumentos de escrita, na Europa 
medieval, terminando com uma atividade de pintura de uma 
Capitular ou Iluminura.
Local: escolas| Duração: 1h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano), 
Ensino Secundário | Calendário: mediante solicitação

Cultura caramela 
Oficina onde se aborda a história da cultura caramela – as suas 
origens e a importância de José Maria dos Santos e dos Caminhos-
-de-Ferro no desenvolvimento do Pinhal Novo. Esta atividade 
pode ser complementada com a visita à Quinta Pedagógica “Casa 
Caramela” ou com a visita-jogo “Enigmas em viagem”.
Local: escolas| Duração: 1h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano), 
Ensino Secundário | Calendário: mediante solicitação

Apresentação e dinamização de recursos pedagógicos
Sessão para apresentação e dinamização do Recurso Pedagógico 
solicitado.
Local: escolas| Duração: 1h00 | Público-alvo: Ensino Básico e Ensino Secundário
Calendário: mediante solicitação

Museu vai à escola
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É essencial na parceria entre as Escolas 
do concelho e o Serviço Educativo 
atribuir autonomia às pessoas, através 
do envolvimento no processo de decisão, 
empowerment. Assim, temos por base de 
trabalho facultar documentação de modo 
a que, autonomamente, realizem os seus 
projetos. Estes recursos de sensibilização 
e/ou complemento a visitas do Serviço 
Educativo ou de enriquecimento 
de projetos de Escola podem ser cedidos, 
a título de empréstimo, por período 
determinado. 

Recursos Pedagógicos

Maletas pedagógicas
Museu de mão-em-mão

Este recurso pedagógico dá a conhecer 
o Museu Municipal de Palmela. O que é? 
Onde fica? 
Serve de preparação e/ou complemento 
a uma atividade promovida pelo Serviço 
Educativo do Museu. Fica o convite para 
a exploração das várias dinâmicas: puzzle 
- peça a peça descobre o património 
do concelho de Palmela; baú - os tesouros 
do museu; entre outras.

A Gaita de foles

A “Gaita de foles” é uma maleta que 
nasceu da relação entre o Festival 
Internacional de Gigantes (FIG) e o Museu 
Municipal e tem como objetivo tornar 
acessível informação sobre a Gaita-de-
foles, para que cada um, autonomamente, 
possa descobrir ou redescobrir este 
instrumento de música popular e 
tradicional que tem estado presente, 
na história do concelho, pela mão 
dos Círios.  
issuu.com/museumunicipaldepalmela/stacks/
cbf156153831458b8fadf3f4de156e07

Gigantes, Cabeçudos e outras coisas 
do arco-da-velha

Esta maleta, resultado de uma parceria 
entre o Festival Internacional de Gigantes 
(FIG) e o Museu Municipal de Palmela, 
foi concebida porque acreditamos que 
a Cultura é um recurso inesgotável que 
se multiplica pela experiência. Pretende 
contribuir para a emergência de novos 
públicos e artistas, potenciando a produção 
cultural no concelho. 
issuu.com/museumunicipaldepalmela/stacks/
cbf156153831458b8fadf3f4de156e07

http://issuu.com/museumunicipaldepalmela/stacks/cbf156153831458b8fadf3f4de156e07
http://issuu.com/museumunicipaldepalmela/stacks/cbf156153831458b8fadf3f4de156e07
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Arte2 - o património azulejar do concelho 
de Palmela

O termo azulejo deriva, etimologicamente, 
do vocabulário árabe AL Zulej ou Az Zuleich 
que significa pedra lisa e polida. Foram os árabes 
os responsáveis pela introdução dos azulejos 
na Península Ibérica. Esta maleta ajuda 
a compreender a importância e utilização 
do AL Zulej no território de Palmela.
issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/caderno_azulejos_web 

Poder Local. Eu conheço. Eu Participo!

Porque a participação de todos na construção 
do território é essencial e a aproximação dos 
cidadãos ao Poder Local é, também, um direito 
infantil e juvenil. Este recurso pretende sensibilizar 
os cidadãos, desde a infância, para a importância 
da sua participação na gestão pública do território 
e permite-nos adquirir e praticar competências 
de diálogo e negociação.
issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/caderno_dedo_web 

O Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago

Este recurso pedagógico apresenta um conjunto 
de documentação e jogos (puzzles e dominós) 
sobre o Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago.

Os Caramelos 

Os denominados Caramelos, vindos da Beira 
Litoral para trabalharem, sobretudo, nas grandes 
vinhas de Rio Frio, acabaram por se fixar na região, 
alterando profundamente a dinâmica demográfica 
do concelho e, especialmente, da freguesia 
do Pinhal Novo. Com esta maleta pretende-se 
dar a conhecer parte da história do concelho, 
nomeadamente o movimento migratório que 
caracterizou o final do século XIX e a primeira 
metade do século XX.
https://www.cm-palmela.pt/pages/1430 

Pão na Serra do Louro - à descoberta dos moinhos

Um moinho que guarda miniaturas de ferramentas, 
exemplos de cereais e tipos de farinha, e que 
descreve o ciclo do pão. Contém, ainda, um 
glossário de molinologia e bibliografia específica. 

https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/caderno_azulejos_web
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/caderno_dedo_web
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Jogos de tabuleiro gigantes
“À descoberta do concelho de Palmela”

Jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros) sobre o concelho que 
pode, também, complementar a exposição “1926 - Restauração 
do concelho de Palmela: uma vitória de todos os munícipes” 
e permite conhecer melhor o território municipal e a sua História, 
com recurso a 80 cartas com perguntas alusivas ao concelho.

“À descoberta do 25 de Abril”

Um jogo de tabuleiro com 6x4 metros (tela) que, através 
do recurso a 80 cartas com perguntas alusivas ao tema, 
demonstra o que significou o Estado Novo e a ditadura, 
bem como a importância do 25 de Abril para os portugueses 
e para Portugal. Este recurso pode complementar a exposição 
”25 de abril na imprensa”.
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Cadernos Pedagógicos
Centro Histórico de Palmela: Patrimónios

Numa viagem pelo Centro Histórico da vila de Palmela, ficaremos 
a conhecer parte da sua História, assim como ficaremos mais conscientes 
da importância de salvaguardar o nosso Património Cultural.
issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/recursos_centro_historico

Pé ante pé… descobre o que a vila é!

Um guia para descobrir o Centro Histórico da vila de Palmela.
issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/guiainfantojuvenil

A vinha e o vinho em Palmela – o olhar dos mais novos

Através de uma linguagem simples, este caderno apresenta a importância 
da vitivinicultura no concelho, assim como o seu processo de produção
www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf

Eu Sou História e Património

Com este recurso, pretendemos ir ao encontro de cada criança, colocando-a 
em primeiro lugar e no centro da História e do
Património, para que se descubra e se valorize.
issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/eusouhistoriaepatrimonioanexosnet1

https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/eusouhistoriaepatrimoniolivronet1

                                  

Município de PalmelaDivisão de Património Cultural / Museu Municipal – Serviço Educativo

Eu Sou História
e Património

Maleta
Pedagógica

Cadernos pedagógicos
Eu Sou História e Património 

Com este recurso pretendemos ir ao encontro de cada pessoa, colocando-a 
em primeiro lugar, no centro da História e do Património, para que valorize 
a sua própria história. 
https://www.cm-palmela.pt/pages/1430

Centro Histórico de Palmela: Patrimónios 

Numa viagem pelo Centro Histórico da vila de Palmela ficaremos 
a conhecer parte da sua História, assim como, ficaremos mais conscientes 
da importância de salvaguardar o nosso Património Cultural. 
issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/recursos_centro_historico

Pé ante pé... descobre o que a vila é! 

Um guia para descobrir o Centro Histórico da vila de Palmela. 
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/187/Guiainfantojuvenil.pdf

A vinha e o vinho em Palmela – o olhar dos mais novos 

Este caderno apresenta a importância da vitivinicultura no concelho, 
assim como o seu processo de produção.
www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf

https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/recursos_centro_historico
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/guiainfantojuvenil 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf 
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/recursos_centro_historico


21

Exposições itinerantes
Exposições disponíveis para cedência, a título de empréstimo, por período 
determinado.

Forais de Palmela

Esta exposição integra os forais atribuídos à população de Palmela: 1170 
(Foral dos Mouros Forros), 1185 (Foral de Palmela) e 1512 (Foral Manuelino 
de Palmela).
Como complemento, consulte: Barros, Filomena; Santos Silva, Manuela, 
Oliveira e Costa, João Paulo. Os Forais de Palmela. Estudo Crítico. Câmara 
Municipal de Palmela (2005). 
N.º de Painéis: 4 painéis em tela com estruturas de suporte em metal | Dimensões: 200 x 100 cm

1926 - Restauração do concelho de Palmela: uma vitória de todos os munícipes

Exposição integrada no 90.º aniversário da Restauração do concelho. 
Integrado no concelho de Setúbal, em 1855, as populações do território 
de Palmela resistiram e, a 1 de novembro de 1926, conseguiram voltar a ter 
a sua autonomia administrativa. 
A exposição itinerante apresenta essa História, com recurso a fotografias 
e outros documentos, de vários pontos do concelho.
Está disponível também um jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros) sobre 
o concelho, que acompanha a exposição e permite conhecer melhor 
o território municipal e a sua História, com recurso a 80 cartas com perguntas 
alusivas à exposição.
N.º de painéis: 20 painéis com estrutura de suporte incorporada | Dimensões: 200x100 cm

Exposições Itinerantes
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Crescer Saudável com o nosso Património

Palmela é uma região que, até ao início do século XX, fazia depender 
a subsistência das suas gentes quase exclusivamente dos produtos 
oferecidos pela riqueza do seu solo. Esta exposição retrata a rotina 
da produção de alimentos característicos da região de Palmela.
N.º de painéis: 8 painéis | Dimensões: 100 x 70 cm
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/188/Paineis_ArteFinal.pdf

25 de Abril na Imprensa

Com esta exposição ficamos a conhecer os principais jornais portugueses 
que mostram o fim de um regime e abriram caminho à instauração 
da Democracia em Portugal. Alguns painéis reconstituem os momentos 
mais decisivos das operações desencadeadas pelo Movimento das Forças Armadas, de forma a facilitar a leitura 
e interpretação dos acontecimentos. Está disponível também um jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros) que, 
através do recurso a 80 cartas com perguntas alusivas ao tema, demonstra o que significou o Estado Novo 
e a ditadura, bem como a importância do 25 de Abril para os portugueses e para Portugal.
Como complemento à exposição, consulte1: PACHECO, Paulo (Coord.), ROSENDO, Maria Teresa, VALENTE, José Carlos e NATIVIDADE, João Carlos 
- O 25 de Abril na Imprensa, Palmela: Câmara Municipal, 1999
N.º de painéis: 25 painéis laminados em PVC | Dimensões: 100 x 70 cm

E da uva fez-se o vinho

Exposição elaborada pelo projeto Escolas Rurais numa parceria da Câmara Municipal de Palmela com o Instituto 
das Comunidades Educativas.
Através de palavras e desenhos de alunos, é possível conhecer a Casta Castelão, saber que tem outras primas castas 
em várias regiões do país e perceber os cuidados necessários a ter na vinha para que, no fim de um ciclo de trabalho, 
possa dizer-se: E da uva fez-se o vinho.
N.º de painéis: 12 painéis em PVC | Dimensões: 100 x 70 cm
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