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palmela uma terra
a descobrir…
Entre a serra e a planície, o olhar perde-se 
no horizonte sem fim. 
Terra de contrastes, o concelho de 
Palmela estende-se entre o Parque 
Natural da Arrábida e a Reserva Natural 
do Estuário do Sado, entre os hectares de 
vinha e as povoações hospitaleiras, entre 
a história milenar e a comodidade da vida 
metropolitana. 
Natureza, património, gastronomia, vinhos 
premiados, artesanato, um calendário 
festivo e cultural, alojamento de 
qualidade, golfe e as maravilhosas praias 
da Arrábida, aqui tão perto.
Habitada desde tempos pré-históricos, 
pela sua localização privilegiada e 
estratégica, Palmela apresenta vestígios 
de várias culturas. O nome Palmela parece 
derivar da palavra «Balmalla» usada pela 
comunidade muçulmana nos séculos VIII 
e IX. Palco das lutas da conquista cristã 
aos Mouros, é D. Afonso Henriques que 
lhe atribui o primeiro foral, em 1185. 
A escolha do Castelo de Palmela como 
Sede da Ordem Militar de Santiago de 
Espada durante quatro séculos, é um 
marco da sua identidade. 
Hoje, o Centro Histórico da Vila de 
Palmela é um local sereno, onde as 
gentes, os largos típicos e os seus 
monumentos fazem de Palmela um 
encontro com a História.
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castelo 
de palmela
Neste impressionante local de 
domínio sobre o mar e sobre a 
terra, as escavações arqueológicas 
confirmaram a origem islâmica da 
fortificação que terá sido erguida 
entre os séculos VIII e IX. 
Edificado e habitado ao longo 
de quatrocentos anos pelos 
muçulmanos, o Castelo foi 
conquistado em 1147 pelo 
primeiro rei de Portugal, D. Afonso 
Henriques, tendo ainda sofrido 
vários ataques mouros até à 
consolidação cristã definitiva.  
Foi Sede da Ordem Militar de 
Santiago de Espada durante 
quatro séculos (XV-XIX), cujos 
membros, freires em tempo 
de paz e cavaleiros em tempo 
de guerra, tiveram um papel 
preponderante na reconquista 
e organização do território e na 
dinâmica económica, social, 
cultural e religiosa da Vila.
Classificado como Monumento 
Nacional em 1910.
Na imensidão das suas paisagens 
pela cordilheira da Arrábida 
avistam-se, a sul, Setúbal, o 
estuário do Sado e a Península de 
Tróia, e a norte, o Tejo e a costa de 
Lisboa.

igreja 
de santa maria
A primeira igreja paroquial de 
Palmela remonta ao século XII, 
julgando-se que terá sido fundada 
sobre as ruínas de uma mesquita 
muçulmana. Remodelada e 
enriquecida até meados do 
século XVI, foi gravemente 
atingida pelo terramoto de 
1755 que deixou o edifício em 
ruínas. Contudo, são visíveis 
elementos arquitetónicos que 
contam a sua história: a primitiva 
porta medieval em estilo gótico, 
surpreendentemente descoberta 
nos últimos restauros do século 
XX, o portal renascentista em 
calcário de Sesimbra, decorado 
com a espada-cruz da Ordem de 
Santiago, azulejos do século XVII, 
bem como lápides tumulares do 
antigo cemitério também aqui 
instalado. 
A sacristia foi recuperada, em 
2001, para instalar o Gabinete 
de Estudos sobre a Ordem de 
Santiago (GEsOS).

torre 
de menagem
Ao vislumbrar todo o território em 
redor desta construção datada 
de XIV, percebe-se a razão pela 
qual constituía um ponto de vigia 
bastante importante na defesa da 
região.
Palco de episódios históricos 
marcantes, como o de 
comunicação militar por 
almenaras (grandes fogueiras) 
avistadas em Lisboa, em sinal 
de aproximação e apoio das 
tropas comandadas por D. Nuno 
Álvares Pereira contra a invasão 
castelhana, que assinalaram 
a vitória da independência 
portuguesa em 1385.
Aqui morreu o bispo de Évora, D. 
Garcia de Meneses, encarcerado 
por conspiração contra o Rei 
D. João II, em 1484.
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praça 
de armas
No Espaço Arqueológico do 
Museu Municipal de Palmela, 
os vestígios arqueológicos 
e a exposição permanente 
testemunham a longa 
permanência muçulmana até final 
do século XII: cerâmicas, peças 
ligadas à iluminação, ao lazer, 
às atividades artesanais, objetos 
em ferro e bronze ou artefactos 
fabricados a partir de osso, 
revelam práticas do quotidiano 
dessa época. 
Aqui encontra um Posto de 
Turismo e uma zona comercial.

espaço 
de transmissões 
militares
Com a instalação de um 
Heliógrafo em 1885, a telegrafia 
militar do Exército Português 
sedia-se mais de 100 anos 
neste edifício conhecido como 
a Casa dos Radiotelegrafistas. A 
exposição apresenta a evolução 
tecnológica das transmissões 
militares, entre o período islâmico 
e a Guerra Colonial Portuguesa.

igreja 
de santiago
Notável templo tardo-gótico 
da 2.ª metade do século XV, 
construído para o culto dos 
cavaleiros da Ordem de Santiago 
de Espada.
No interior destaca-se a arca-
-ossário em brecha da Arrábida, 
onde se julga repousarem os 
restos mortais de D. Jorge, último 
Mestre da Ordem de Santiago. De 
relevo são também os azulejos 
dos séculos XVII e XVIII. 
O relógio de 1752 fabricado 
em Liège (Bélgica) pode ser 
apreciado no circuito que conduz 
à Reserva Visitável «Escultura 
São Tiago» instalada nesta Igreja 
(visitas com marcação prévia). 
Classificada como Monumento 
Nacional em 1910 é um local 
de excelência para atividades 
culturais, tais como exposições, 
palestras e espetáculos musicais.

convento 
da ordem 
de santiago
Datado do século XV, o antigo 
convento alberga uma luxuosa 
Pousada histórica e um 
restaurante. Destaque para a 
grande tapeçaria dedicada ao 
Milagre de Nossa Senhora da 
Nazaré a D. Fuas Roupinho, da 
autoria do pintor Severo Portela 
Junior, realizada na Fábrica de 
Tapeçarias de Portalegre, em 
1952, e Lavabo maneirista em 
brecha da Arrábida de 1711.
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centro histórico
Descubra como o núcleo urbano 
revela ainda a sua origem de 
cariz medieval . Percorrendo as 
ruas estreitas, travessas, labirintos 
e escadas, atente à evolução 
da arquitetura, aos elementos 
decorativos em  ferro forjado 
e aos azulejos com cenas da 
vida quotidiana da vindima, 
representadas na arquitetura Arte 
Nova. 

paços do concelho
Edifício do século XVII onde 
já funcionou um tribunal, uma 
cadeia e um açougue (talho), é 
atualmente a sede do Município 
de Palmela. No interior, o Salão 
Nobre ostenta uma galeria de 
retratos dos reis de Portugal, até D. 
Manuel. Na fachada sobressaem 
os capitéis jónicos, o brasão da 
Vila em mármore e a torre sineira.

igreja de são pedro
De origem medieval, o edifício 
da Igreja Matriz de Palmela 
remonta ao século XII/XVI, tendo 
a sua fachada sido reconstruída 
após os danos do terramoto 
de 1755. Apresenta um notável 

revestimento em azulejo barroco 
que retrata a vida do apóstolo 
Pedro desde o seu chamamento 
por Jesus até à Crucificação. 
Conserva um importante 
património artístico de pintura e 
escultura.

pelourinho
Datado de 1645 é Monumento 
Nacional desde 1910. Outrora 
símbolo do poder judicial, 
representa hoje um apreciável 
indicador da liberdade municipal. 
Derrubado em 1855 quando 
Palmela foi anexada ao concelho 
de Setúbal, foi reerguido pela 
população em 1907 aquando das 
reivindicações pela restauração 
do concelho, que aconteceu em 
1926. 
Em pedra calcária ostenta as 
armas reais de D. João IV (escudo 
e coroa), o capitel  decorado com 
folhas de acanto e, em ferro, 
são visíveis interessantes formas 
zoomórficas e uma cruz. 

espaço cidadão
Situado no largo do Mercado, 
atual sede da Junta de Freguesia, 
apresenta um conjunto 
significativo de estruturas de valor 

histórico e arqueológico.
Dotado de uma exposição 
permanente que explica a sua 
evolução, a par da evolução 
urbana da vila, assim como 
pequenas exposições temporárias 
relacionadas com o Centro 
Histórico e suas gentes. 

igreja 
da misericórdia
Edifício seiscentista, apresenta 
paredes revestidas a azulejos do 
século XVII e o altar-mor de talha 
joanina. O templo teve origem 
numa antiga albergaria e hospital 
do século XV, de invocação ao 
Espírito Santo. Classificada como 
Monumento de Interesse Público 
desde 2012.

largo são joão 
baptista
No coração de Palmela, marcado 
pelo Coreto de 1924 que lhe 
confere romantismo, podem 
apreciar-se, o edifício de grande 
beleza arquitetónica dos anos 50 
que alberga o dinâmico Cine-Teatro 
São João, a imponente Biblioteca 
Municipal e uma magnífica vista 
sobre a Serra do Louro, Vale de 
Barris e Serra de S. Luís.
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cine-teatro 
são joão
Mandado construir por Humberto 
da Silva Cardoso, foi inaugurado 
em 1952, sob projeto do arquiteto 
Willy Braun e do engenheiro 
Pedro Cavalleri. Adquirido pelo 
Município de Palmela em 1989, 
que o remodelou e reabriu 
ao público devolvendo-lhe 
a preponderância cultural na 
comunidade. 
Edifício sóbrio e harmonioso, 
concordante com os valores do 
Modernismo, dotado de amplos 
espaços interiores e de elegantes 
pormenores decorativos da 
época, no qual se mantiveram 
elementos arquitetónicos e 
decorativos e o mobiliário de 
origem, incluindo as belíssimas 
cadeiras de madeira e o enorme 
lustre em ferro forjado artesanal 
da sala principal, a decoração 
do teto, os portais em ferro, os 
gradeamentos das sacadas 
e arcadas. Classificado como 
Monumento de Interesse Público 
em 2012.

chafariz 
d. maria I
Interessante exemplar de 
arquitetura pública civil, data de 
1792, substituindo um anterior 
chafariz quinhentista restaurado e 
remodelado por ordem da Rainha 
D. Maria I. Construído em pedra e 
decorado com as antigas armas 
da Vila de Palmela, integra duas 
bicas outrora utilizadas para dar 
de beber ao gado. Mantém as 
boas qualidades da água e foi 
Classificado como Monumento 
de Interesse Público em 2012.

miradouros 
Nove maravilhosos miradouros 
rodeiam a Vila com paisagens 
absolutamente incríveis! Extensas 
manchas de montado e vinha, 
as serras do Parque Natural da 
Arrábida, a Costa Alentejana, a 
cidade de Lisboa, e, em dias de 
claro horizonte, a Serra de Sintra. 
Imperdível!

percursos 
pedestres
Caminhe 
pelos Miradouros
Percurso: Circular
Duração: 2h
Distância: 3,5 km
Dificuldade: Fácil 

Pé ante Pé Descobre 
o que a Vila é
Percurso: Linear
Duração: 1h30
Distância: 2,1 km
Dificuldade: Fácil 

Caminhe pelos 
Largos e Lugares 
com Estórias
Percurso: Circular
Duração: 1h
Distância: 2 km
Dificuldade: Fácil

informações:
Posto de Turismo 
de Palmela
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.visitpalmela.pt
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percursos 
com visita 
às adegas
Por Terras de Santiago
História, Património 
e Artesanato
1 dia
ADegAs
Casa de Atalaia. Xavier Santana. 
Casa Agrícola Assis Lobo. Quinta 
do Piloto. Adega Camolas. 
Casa Agrícola Horácio Simões. 
Venâncio da Costa Lima.

Por Terras do Sado
Vinhas e Golfe
1 dia
ADegAs
Adega de Palmela. Filipe 
Palhoça Vinhos. Fernão Pó 
Adega. Casa DuPó. Casa 
Ermelinda Freitas.

Por Terras Verdes
Percurso Pedestre 
Jardim de Vinhas
ADegAs
Casa DuPó. Fernão Pó Adega. 
Filipe Palhoça Vinhos. Casa 
Ermelinda Freitas. Quinta do 
Monte Alegre.
Percurso: Circular
Duração: 3h
Distância: 10,3 km
Dificuldade: Média

informações e reservas:
Casa Mãe da Rota de Vinhos
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398

casa mãe 
da rota de vinhos 
No coração da Vila de Palmela 
encontra os melhores vinhos e 
produtos regionais do concelho. 
Representando várias adegas da 
Região produtoras de vinhos de 
qualidade certificada, fruto das 
muitas gerações de produtores 
que aperfeiçoaram esta arte ao 
longo dos tempos, é local de 
excelência para degustar vinhos 
e Moscatéis de Setúbal de 
aromas inconfundíveis e saborear 
produtos locais como queijo de 
Azeitão, manteiga de ovelha, 
doçaria regional ou gelados 
artesanais. Ponto de informação 
enoturística, central de reservas 
de visitas guiadas e loja de vinhos 
e produtos regionais. 
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rota das vinhas 
do pó – fernando pó
De Comboio por terras do Sado 
descubra a aldeia vinhateira 
de Fernando Pó numa singular 
viagem de comboio e conheça 
toda a tradição do processo 
produtivo do vinho da região da 
Península de Setúbal. 
Programa: Chegada ao Apeadeiro 
em Fernando Pó, passeio pelo 
“jardins de vinhas” e prova de 
Moscatel de Setúbal com o 
produtor Filipe Palhoça Vinhos, 
visita guiada à adega com prova 
de vinhos na Fernão Pó Adega 
e almoço com vista panorâmica 
sobre as vinhas na Casa 
Ermelinda Freitas.
Embarque na estação Lisboa 
Oriente.

experiências 
enoturísticas
Dança nas Adegas
Experiência de Vindima
Pisa a Pé na Adega
Provas Comentadas de Vinhos
Sons do Vinho
À Conversa com o Enólogo

informações e reservas:
Casa Mãe da Rota de Vinhos
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398
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Palmela integra parte de duas 
das mais importantes áreas 
protegidas nacionais, o Parque 
Natural da Arrábida e a Reserva 
Natural do Estuário do Sado. 
Percorra os trilhos que lhe 
proporcionam toda a riqueza 
das experiências ao ar livre 
e perca ‑se na imensidão das 
paisagens atento às belíssimas 
serras, aos jardins de vinhas, 
aos moinhos, à diversidade de 
animais e à surpreendente cor 
das plantas.
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sugestões 
de percursos
Alcube
Percurso: Circular
Duração: 4h
Distância: 15,1 km
Dificuldade: Difícil

Encostas de Palmela
Percurso: Circular
Duração: 4h
Distância: 11,6 km
Dificuldade: Média

Jardins de vinhas
Percurso: Circular
Duração: 3h
Distância: 10,3 km
Dificuldade: Média

Serras de Cabanas
e Quinta do Anjo
Percurso: Circular
Duração: 3h
Distância: 8,1 km
Dificuldade: Média

Serra do Louro
Percurso: Circular
Duração: 3h30
Distância: 10,3 km
Dificuldade: Média

Vale de Barris e Alcube
Percurso: Circular
Duração: 3h
Distância: 9,1 km
Dificuldade: Média

informações:
Posto de Turismo 
de Palmela
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.visitpalmela.pt
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Arrábida Aventuras
www.arrabida-aventuras.com
(+351) 917 885 057 

Bedrock Tours
www.bedrocktours.com
(+351) 961 738 965

Biotrails
www.biotrails.pt
(+351) 914 760 638

GoperSports – Bike Experience
(+351) 927 178 127
gopersports@gmail.com

Kartódromo Internacional 
de Palmela
www.kip.pt
(+351) 265 538 500
(+351) 918 209 626

Lagus Campo e Aventura
www.laguscampoeaventura.pt
(+351) 963 829 191

Nature Affairs
 @natureaffairs

(+351) 917 158 168

Rotas Terra Una 
www.terrauna.pt
(+351) 212 333 019

The Selector
www.theselector.pt
(+351) 915 356 104

100pegadas
 @100Pegadas

(+351) 962 802 114

Centro de Outdoor da Arrábida
Ponto de lavagem, pequena 
oficina para manutenção das 
bicicletas e info de trilhos para 
upload.
Informações: www.biovilla.org

experiências
A oferta de atividades para 
crianças e adultos que gostam 
de conhecer o património e viver 
emoções em pleno contacto com 
a natureza é muito alargada. 
Arborismo, BTT, Cicloturismo, 
Caminhadas, Geocaching, Karts, 
Observação de Aves, Passeios 
a cavalo, Quintas ecológicas, 
Paintball, Visitas a moinhos e 
muito mais!



29

FO
TO

 -
 R

ot
as

 T
er

ra
 U

na



30

sugestão
de ponto 
de observação
Na estrada da Herdade do 
Zambujal, junto à antiga ponte 
ferroviária sobre a ribeira da 
Marateca.
gPs: 38.569973, -8.735417

Privilegie passear de manhã 
cedo ou um pouco antes do 
entardecer. 

Mantenha o silêncio, as espécies 
são muito sensíveis.

Aprecie a interação entre 
membros de espécies 
diferentes.

Inspire-se com as cores e os 
cantos.

Leve binóculos e máquina 
fotográfica.

Em qualquer altura do ano, 
una a família e amigos nesta 
contemplação.

reserva natural 
do estuário do sado
Local de visita obrigatória 
para os amantes da natureza, 
onde sapais, bancos de areia, 
salinas, praias e dunas costeiras, 
montados e pinhais, são abrigo 
privilegiado de espécies 
animais e vegetais que ao 
longo do ano ocupam esta área 
testemunhando a baixa ocupação 
humana e a harmonia ambiental. 
Este verdadeiro universo de 
produtividade biológica, área 
protegida com cerca de 23.000 
hectares, atinge o seu esplendor 
durante o Inverno, época de 
acolhimento de 50.000 aves 
residentes e migratórias.

Biovilla
www.biovilla.org
(+351) 212 351 224 

Centro de Yoga 
da Quinta do Anjo
www.yogaquintadoanjo.org
(+351) 967 253 848 

Cosmic Gong
www.cosmicgong.com
(+351) 927 051 702 

Led by Horses
www.ledbyhorsespt.wordpress.com
(+351) 917 158 168

SerVivo
www.servivoterra.com
(+351) 915 812 454

turismo 
de bem-estar
Equilíbrio físico, conhecimento 
interior, consciência social, 
harmonia pessoal, são 
algumas das motivações de 
quem encontra nas terapias 
complementares um meio para 
alcançar melhor qualidade de 
vida. Formação, oficinas de 
permacultura, retiros e diversas 
práticas alcançam a excelência na 
proximidade com a natureza. 
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sugestão
de caminhada
Serra do Louro ao Cubo
Inicie este percurso em Palmela 
no acesso à Serra do Louro 
e desfrute da localização 
estratégica dos 8 cubos em 
madeira incorporados na 
natureza. 
Relaxe, ative os sentidos, 
contemple a beleza da 
paisagem e observe cada 
detalhe guardando na memória  
cores, formas, texturas e aromas 
do Parque Natural da Arrábida. 
Ao chegar à Quinta do Anjo 
descontraia com uma visita à 
Janela da Arrábida - Espaço 
Fortuna, um local perfeito para 
recuperar energias, com oferta 
de artesanato e cerâmica 
local, bar com esplanada e 
restaurante. 

alto 
da queimada
Sítio rural islâmico, identificado 
como uma alcaria. Situado na 
crista da Serra do Louro, foi alvo 
de escavações arqueológicas 
entre 1996 e 2005, que 
revelaram a ocupação desde os 
períodos romano e visigótico, 
reconhecendo-se também uma 
continuidade do povoamento 
atribuída quer à grande fertilidade 
da região, quer às excelentes 
condições de localização e 
defesa. O local, estruturado 
segundo um conjunto de 
habitações retangulares e 
espaços relacionados ao 
quotidiano agro-pastoril, ao 
armazenamento e outras de cariz 
religioso, foi habitado desde a 
fase emiral até inícios do século 
XI e mantinha ligações fiscais 
e culturais ao hisn (castelo) de 
Palmela.

castro 
de chibanes
Classificado como Sítio de 
Interesse Público, o povoado 
fortificado possui uma superfície 
muralhada durante a Pré e a 
Proto-história, com cerca de 

1 ha, e encontra-se protegido 
por um complexo sistema 
defensivo, do lado Norte. A 
sua mais antiga ocupação 
remonta ao Calcolítico e Bronze 
Antigo, durante o 3º milénio a.C.. 
Abandonado no final do Bronze 
Antigo, o povoado voltou a ser 
reocupado na II Idade do Ferro 
(séculos III e II a.C.), assim como 
no período romano-republicano 
(séculos II e I a.C.), registando 
então diversas reformulações, 
como a construção do novo 
sistema abaluartado com 
funções militares e defensivas. 
A metalurgia do cobre era 
uma atividade presente neste 
povoado.

grutas 
artificiais
Classificadas como Monumento 
Nacional  em 1934, as quatro 
grutas artificiais do Casal do Pardo 
foram escavadas na rocha pelo 
Homem no final do Neolítico 
(muito provavelmente entre 
3200 anos e 2900 a.C). Durante 
1500 anos foram utilizadas 
como espaço de morte para 
as comunidades agropastoris e 

metalúrgicas que habitavam os 
povoados circundantes.
Representa um dos monumentos 
mais emblemáticos da Arrábida 
e um dos exemplos mais 
paradigmáticos do «megalitismo» 
da Pré-História Peninsular.
Nesta necrópole reconhecida 
a nível mundial recolheram-
-se, pela primeira vez, as taças 
campaniformes e pontas de 
cobre «tipo Palmela».
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quinta do anjo
Aldeia de tradição rural famosa 
pela produção de Queijo de 
Azeitão, Licor Arrabidine, vinhos 
e doces regionais, que se 
podem adquirir diretamente aos 
produtores. Terra de queijarias 
e de pão caseiro de grande 
qualidade, absolutamente 
delicioso com manteiga de 
ovelha local! 
Muito perto, em Cabanas, existe 
o Parque de S. Gonçalo, uma 
zona verde preparada para 
piqueniques, muito agradável 
no tempo quente à sombra das 
copas das árvores. No final do 
mês de março / início de abril 
a aldeia agita-se com o Festival 
Queijo, Pão e Vinho.
Assista também à mais antiga 
e tradicional festividade do 
concelho, a Festa de Todos 
os Santos, uma grande festa 
anual de celebração da cultura, 
da tradição, dos valores e dos 
saberes de Quinta do Anjo.

pinhal novo
Local do mercado e feira de 
gado desde finais do século 
XIX, o Largo José Maria dos 
Santos acolhe hoje o jardim 
central da Vila. Alberga a Capela, 
o Coreto, de 1927, em pedra 
lioz e mármore, e ferro forjado, 
e a Estação Ferroviária onde 
se destacam os painéis de 
azulejos de 1938, recordando a 
paisagem e o quotidiano da vida 
rural, e a Torre de Sinalização e 
Manobra, da autoria de Cottinelli 
Telmo, em 1938, Classificada 
como Monumento de Interesse 
Municipal, em 2002. Uma Vila 
muito simpática para passear        
a pé.
O Mercado Caramelo e as 
Festas Populares de Pinhal 
Novo animam a Vila, evocando a 
cultura caramela e as lembranças 
de uma vida ferroviária que, 
durante décadas, foram marcos 
de desenvolvimento da freguesia. 
Ocasiões ideais para saborear 
a tradicional Sopa Caramela, 
trazida pelos trabalhadores 
rurais provenientes da Beira 
litoral e Baixo Mondego, que se 
deslocavam para as propriedades 
agrícolas da região.

poceirão 
Com uma profunda ligação 
ao mundo rural, na paisagem 
avistam-se centenas de vinhas e 
explorações agrícolas e
pecuárias. O território oferece 
vinhos de grande qualidade 
e nas adegas provam-se 
néctares premiados, descobre-
-se o processo de produção e 
apreciam-se artefactos ligados 
ao mundo do vinho e ao trabalho 
na terra. Consulte o programa do 
Centro Cultural de Poceirão e em 
julho não perca a Feira Comercial 
e Agrícola.

marateca 
Com uma paisagem 
marcadamente alentejana, onde 
se avistam grandes herdades 
rurais, vastas extensões de 
montado de sobro e numerosos 
jardins de vinhas, é local de 
adegas reconhecidas além-
-fronteiras onde se degustam os 
mais nobres vinhos, e também 
de produção de Maçã Riscadinha 
DOP e produtos regionais de 
grande qualidade.
As Festas de S. Pedro da Marateca 
são a grande celebração anual 
das tradições locais.
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moinhos 
de vento
No alto da Serra do Louro 
erguem-se os moinhos de 
vento que, num passado não 
muito distante, constituíam 
uma importante indústria de 
transformação de cereais. 
Engrenagens extraordinárias 
que marcam a história do cereal, 
do pão e da região ao longo de 
séculos da sua existência.

museu 
da música 
mecânica
Inaugurado em 2016, este edifício 
de arquitetura peculiar convida 
a entrar numa grande «caixa de 
música», viajar no tempo, apreciar 
e ouvir centenas de instrumentos 
que se movimentam por sistemas 
exclusivamente mecânicos. Uma 
coleção particular, com mais de 
600 peças recuperadas e em 
pleno estado de funcionamento, 
raras em todo o mundo e 
muitas únicas em Portugal 
que deslumbram pela beleza, 
engenharia e sonoridade.
www.museudamusicamecanica.com
(+351) 212 381 083

sobreiro 
assobiador
Tantas são as aves que chilreiam 
entre os seus ramos que lhe 
chamam Assobiador. O sobreiro 
tido como o maior e mais antigo 
do mundo tem 16 metros de 
altura, foi plantado em Águas 
de Moura em 1783 e recebeu 
o prémio Árvore Europeia do 
Ano em 2018. Em 1991 o seu 
descortiçamento resultou em 
1200 kg de cortiça, o equivalente 
a cem mil rolhas!
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Centro de Artesanato
Janela da Arrábida 
‑ Espaço Fortuna
www.espacofortuna.com
(+351) 212 871 068

azulejo
Igrejas, fachadas de habitações 
particulares e edifícios públicos 
revelam a evolução da arte da 
azulejaria em Portugal, trazida 
pelos árabes para ornamentar, 
conferir brilho e ostentação aos 
palácios das terras conquistadas. 
Palmela conserva exemplares 
de azulejos hispano-mouriscos, 
revestimentos de tapete do 
século XVII, azulejos historiados 
do século XVIII, azulejos 
de fachada das habitações 
burguesas de início do século 
XX e intervenções da época 
contemporânea. 

cerâmica
Em plena natureza, a Arte 
caminha de mãos dadas com 
o Lazer, com a Cultura e com 
o Turismo oferecendo aos 
visitantes um encontro com a 
tradição do barro, arte milenar 
que individualiza as raízes de 
um povo, testemunha o seu 
passado e dá expressão à sua 
cultura. No Espaço Fortuna pode 
apreciar, adquirir e pintar peças 
de cerâmica artesanal, aprender 
a trabalhar o barro, visitar 
exposições temáticas, desfrutar 
da natureza, relaxar na esplanada 
e ainda degustar culinária 
requintada no restaurante.
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Montado Hotel 
& Golf Resort
www.montadoresort.com
(+351) 265 708 150

golfe
Um dos mais belos e 
competitivos campos 
nacionais que se distingue pela 
possibilidade de realização de 
competições oficiais e férias de 
golfe, localiza-se num montado 
de sobreiros. Da autoria dos 
arquitetos Duarte Sottomayor e 
Jorge Santana da Silva, o campo 
de golfe de 18 buracos e par 
72, com 6.366m, enquadrado 
numa paisagem dominada por 
vinhedos, lagos e ribeiros, e 
pela morfologia plana, oferece 
greens grandes e buracos com 
caraterísticas particulares, como 
o buraco 18 em que o green está 
situado numa ilha.
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A forte tradição rural, a extensa 
paisagem agrícola de culturas 
hortícolas, vinhas, cereais e 
pastagens e a abundância de 
bons produtos da terra são 
ingredientes que conferem 
paladares genuínos e 
inigualáveis à gastronomia da 
região. 
A saborosa harmonização 
entre as receitas tradicionais 
de gerações e a inovação 
gastronómica celebra‑se 
há mais de 10 anos, sempre 
que a criatividade se alia aos 
produtos da região e desafia 
a gastronomia tradicional 
surpreendendo os apreciadores 
de boas iguarias.

delicie-se com 
os fins de semana 
gastronómicos 
temáticos

janeiro
Fogaça de Palmela

fevereiro
Enamorados

março e abril
Queijo de Ovelha

maio
Sopa Caramela

junho 
Petisco

julho
Fruta de Palmela

agosto e setembro
Vinho de Palmela

outubro e novembro
Arroz Carolino do Sado
Coelho à moda de Palmela 

novembro 
Mostra Gastronómica e Literária

novembro e dezembro 
Moscatel de Setúbal
Especial de Natal



49





deixe-se
conquistar



52

Em Palmela, a Música 
representa parte significativa da 
estratégia do município para o 
desenvolvimento sustentável 
do território. As 4 filarmónicas 
centenárias e o ensino das 
últimas décadas têm originado 
sucessivas gerações de músicos, 
afirmando a vocação musical 
da população. No concelho 
onde habita o único Museu 
da Música Mecânica do país, 
são muitos os agrupamentos 
musicais e associações que 
fazem da música o seu dia-a-dia, 
do folclore ao jazz, da música 
popular à mais erudita. A Música 
é razão e pretexto para encontros 
e festivais, complementa, ilustra e 
anima romarias e festas populares 
e cria momentos únicos quando 
se liga com os vinhos que 
também caracterizam esta terra.
www.palmelaemusica.pt

A Cultura e o Desporto têm 
lugar de destaque e a agenda 
está preenchida o ano inteiro. 
Às manifestações culturais 
que o povo mantém com 
fervor, junta ‑se um movimento 
associativo dinâmico e uma 
agenda de eventos recheada 
de propostas de qualidade 
reconhecida a nível nacional e 
internacional. Música, teatro, 
dança, fantasia e gastronomia 
são algumas das artes em 
constante movimento.
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janeiro 
‣Janeiras
Palmela

março
‣Clássica Internacional 
da Arrábida

março ou abril
Sábado de Páscoa
‣Queima do Judas
Palmela
‣Festival Queijo, Pão e Vinho
Quinta do Anjo

maio
‣Concurso da Sopa Caramela
‣Mercado Caramelo
Pinhal Novo
‣Mostra de Vinhos
em Fernando Pó
Fernando Pó

junho
‣Palmela Run
Palmela
‣Festas Populares
Pinhal Novo

julho
‣FIAR – Festival Internacional 
de Artes de Rua (bienal)
FISP – Festival Internacional de 
Saxofones de Palmela (bienal)
‣Palmela Wine Jazz
Palmela
‣FIG – Festival Internacional 
de Gigantes (bienal)
‣Pinhal Novo Night Run
Pinhal Novo
‣Feira Comercial e Agrícola 
de Poceirão
Poceirão
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acompanhe
os eventos

agosto
‣White Party
Palmela

agosto e setembro
‣Festa das Vindimas
Palmela

setembro
‣Feira Medieval
Palmela

outubro
‣FIMP – Festival Internacional 
de Música
Palmela

novembro
‣Festival do Moscatel
Palmela

dezembro
‣Viva o Natal
Palmela

 Turismo Palmela
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costa atlântica
Setúbal, Sesimbra e Almada 
complementam a visita à região. 
Locais privilegiados para os 
amantes de praia e natureza, 
repletos de areais dourados, 
águas translúcidas e paisagens 
sublimes onde a gastronomia tem 
sabor a serra e a mar. Imperdível 
visitar o Cabo Espichel onde a 
vista magnífica sobre o Oceano 
Atlântico se dispersa no horizonte. 

estuários 
do tejo 
e do sado
Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Seixal e Setúbal 
abraçam os Estuários do Tejo e 
do Sado. Locais onde as águas 
doces dos rios se misturam 
com o oceano Atlântico 
conferindo-lhes características 
ambientais únicas propícias ao 
desenvolvimento, preservação 
e estudo do ciclo de vida de 
espécies animais e vegetais. A 
grande riqueza e concentração 
de espécies são excecionais para 
a observação de aves no seu 
habitat natural, sendo comum ver 
enormes bandos de flamingos e 
colhereiros colorindo as salinas 
ou os sapais.
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turismo responsável

A alegria de fazer as malas 
para visitar um lugar diferente, 
surpreender os sentidos e alargar 
a visão sobre o mundo, aumenta 
a auto estima e tem um impacto 
muito positivo no bem-estar.
Adotando práticas conscientes 
enriqueça as suas viagens e 
contribua para a preservação das 
tradições, do património e do 
ambiente.

planeamento
_ planeie bem a rota, informe-se 
sobre os locais e horários a visitar;
_ privilegie experiências turísticas 
profissionais e opte por caminhos 
existentes;
_ sinta a cultura e a história local, 
interaja com a comunidade, 
aprecie os seus costumes, 
participe nas tradições;
_ consuma produtos e serviços 
locais ajudando a economia da 
região.

respeito
_ preserve o meio ambiente 
natural respeitando a vida animal, 
não colhendo ou destruindo 
plantas e formações geológicas;
_ traga garrafa de água e mochila 
dobrável reduzindo o desperdício 
de plásticos;
_ mantenha os lugares limpos 
zelando pelo ambiente;
_ divirta-se contribuindo para um 
Planeta Sustentável.
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contactos
Câmara Municipal 
de Palmela
08h30 às 12h00 e 13h00 às 16h30
www.cm-palmela.pt
(+351) 212 336 600
geral@cm-palmela.pt

Posto de Turismo
Castelo de Palmela
09h30 às 12h30 e 14h00 às 17h30
www.visitpalmela.pt

 @TurismoPalmela
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

Casa Mãe da Rota de Vinhos
Largo São João Baptista
2950-248 Palmela
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398
info@rotavinhospsetubal.com

como chegar
Automóvel
A 12 I Autoestrada 

Setúbal - Montijo
A 2 I Autoestrada do Sul
A 33 I Autoestrada do Baixo Tejo
EN 379 I Palmela - Cabo Espichel

Comboio
Estações ferroviárias: Palmela, 
Penalva, Pinhal Novo, 
Venda do Alcaide, Poceirão
COMBOIOS DE PORTUGAL
www.cp.pt
(+351) 707 210 220
FERTAGUS
www.fertagus.pt
(+351) 707 127 127

Autocarro
TRANSPORTES SUL DO TEJO
www.tsuldotejo.pt

Táxis
PALMELA
(+351) 964 009 253 
(+351) 914 318 747
PINHAL NOVO
(+351) 914 540 559
(+351) 968 016 298

Avião
AEROPORTO DE LISBOA
www.aeroportolisboa.pt

onde ficar
Consulte o Guia 
de Alojamentos em
www.visitpalmela.pt 

onde comer
Consulte o Guia 
de Restauração em 
www.visitpalmela.pt 



64

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
  

Palmela

Palmela

Pinhal 
Novo

Poceirão

MaratecaQuinta
do Anjo

Rio Tejo

Ponte
Vasco da Gama

A2

EN37
9

A12

A33

Ponte
25 de Abril

Cabo 
Espichel

Rio Sado

Montijo

Vale dos Barris

Serra do Louro
Quinta do Anjo
Azeitão
Sesimbra

Moita • Pinhal Novo

A2 Sul • Setúbal

A2 Sul • Setúbal

Parque
Venâncio Ribeiro da Costa Ru

a 
Po

rte
la

Trav. do A
rrabalde

Rua do        
  Brochado

Rua da         
  Saboaria

Rua da Saboaria

Alameda D. Nuno 
Álveares Pereira

Rua do Parque

Rua do Arrabalde

T. Nenhures

Rua General Amílcar Mota

Ru
a 

Co
nt

ra
 A

lm
ira

nt
e 

Ja
im

e 
Af

re
ixo

Rua
 G

ag
o 

Cou
tin

ho
 e

 S
ac

ad
ur

a C
ab

ra
l

Av. dos Bombeiros Volutários

Av. dos Bombeiros Volutários

Av. dos Bombeiros Volutários

Ru
a 

Dou
to

r J
ui

z J
os

é 
Cel

es
tin

o 
Ata

z G
od

in
ho

 d
e 

M
at

os

R
ua

 D
ou

to
r J

ui
z

Jo
sé

 C
el

es
tin

o 
A

ta
z

God
in

ho
 d

e 
M

at
os

Rua
 G

ag
o 

Cou
tin

ho
 e

 S
ac

ad
ur

a C
ab

ra
l

Ru
a 

G
en

er
al

 A
m

ílc
ar

 M
ot

a

Rua G
eneral

 Am
ílc

ar 
    

  M
ota

Ru
a 

Co
nt

ra
 A

lm
ira

nt
e 

Ja
im

e 
Af

re
ixo

Ru
a 

H
er

m
en

eg
ild

o 
Ca

pe
lo

R
ua

 H
er

m
en

eg
ild

o 
C

ap
el

o

Rua Hermenegildo Capelo

Rua João Parrantónio (EN 379)

Av. do Palmensense Futebol Clube

Estrada do Cemitério

Estrada do Cemitério

Estrada do Cemitério

Cemitério

Rua São     Filipe

de Cabo Verde

P
raceta

R
ua

 Il
ha

 d
o 

Fo
g

o

Rua São Filipe

Trav. O
liveiras

Rua d
e

Rua da

Rua Miguel

Rua D. João             de Castro

Rua Vasco         da Gama

Rua Infante          D. Henrique

Trav. Olivença

Si
m

õe
s

Ladeira

B
om

barda

Rua M
ouzinho de Albuquerque

Rua Afonso de Albuquerque

Rua Heliodoro Salgado

Rua Almirante Reis

A
la

m
ed

a 
25

 d
e 

A
b

ril

Rua Joaquim Brandão

Rua Coronel      Galhardo

Rua do Passadisso

31 de Janeiro

Rua
Be

co
da

 E
st

re
la

Tra
v. 

Par
que

R
ua d

o

Salgueiro

Rua Luís de CamõesRua Elias Garcia

Rua Misericórdia
Beco do Anastácio

Trav. do Brazão

Ru
a 

Se
rp

a 
Pi

nt
o

R
ua

 S
er

p
a 

P
in

to

Ru
a 

Se
rp

a 
Pi

nt
o

Rua Augusto
 Cardoso

R
ua

 A
ug

us
to

 C
ar

do
so

Rua d
e O

liv
ença

Rua Quinta da Cerca

R
ua

 Q
ui

nt
a 

d
a 

C
er

ca

R
ua

 F
ra

nc
is

co

d
a 

S
ilv

a

Carvalho

Av. da Liberdade

Rua Padre Manuel Caetano

Rua Vítor Borrego

Praceta Firmino   Camolas

Av. Rainha D. Leonor

Praceta da Liberdade

R
ua

 A
ug

us
to

 C
ar

d
os

o

Ru
a 

do
 C

as
te

lo

A
v.

 C
av

al
ei

ro
s 

de
 S

an
tia

go

R
ua

 d
e 

N
en

hu
re

s

Rua d
e San

ta 
Ana

Rua Afonso de Albuquerque

Largo
D. João I

Largo
Afonso
Henriques

Largo do
Município

Praça Duque
de Palmela

Largo dos
Loureiros

Largo do
Paço da
Formiga

Largo
5 de Outubro

R
ua

 d
a 

B
oa

vi
st

a

Largo da 
Boavista

Largo do
Mercado

Largo 
Marquês
de Bombal

Jardim Joaquim 
José de Carvalho

Largo
S. João Batista

Largo
Eng. Jacinto 
Autusto Pereira

Largo do
Chafariz
D. Maria I

R
ua

 H
el

io
d

or
o 

S
al

g
ad

o

CASTELO

BarreiroAlmada

Lisboa

Porto

Faro

Lisboa

Sesimbra

Setúbal

Troia

vila de palmela

3

4

2

1
5

7

6

10

9

8



65

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
  

Palmela

Palmela

Pinhal 
Novo

Poceirão

MaratecaQuinta
do Anjo

Rio Tejo

Ponte
Vasco da Gama

A2

EN37
9

A12

A33

Ponte
25 de Abril

Cabo 
Espichel

Rio Sado

Montijo

Vale dos Barris

Serra do Louro
Quinta do Anjo
Azeitão
Sesimbra

Moita • Pinhal Novo

A2 Sul • Setúbal

A2 Sul • Setúbal

Parque
Venâncio Ribeiro da Costa Ru

a 
Po

rte
la

Trav. do A
rrabalde

Rua do        
  Brochado

Rua da         
  Saboaria

Rua da Saboaria

Alameda D. Nuno 
Álveares Pereira

Rua do Parque

Rua do Arrabalde

T. Nenhures

Rua General Amílcar Mota

Ru
a 

Co
nt

ra
 A

lm
ira

nt
e 

Ja
im

e 
Af

re
ixo

Rua
 G

ag
o 

Cou
tin

ho
 e

 S
ac

ad
ur

a C
ab

ra
l

Av. dos Bombeiros Volutários

Av. dos Bombeiros Volutários

Av. dos Bombeiros Volutários

Ru
a 

Dou
to

r J
ui

z J
os

é 
Cel

es
tin

o 
Ata

z G
od

in
ho

 d
e 

M
at

os

R
ua

 D
ou

to
r J

ui
z

Jo
sé

 C
el

es
tin

o 
A

ta
z

God
in

ho
 d

e 
M

at
os

Rua
 G

ag
o 

Cou
tin

ho
 e

 S
ac

ad
ur

a C
ab

ra
l

Ru
a 

G
en

er
al

 A
m

ílc
ar

 M
ot

a

Rua G
eneral

 Am
ílc

ar 
    

  M
ota

Ru
a 

Co
nt

ra
 A

lm
ira

nt
e 

Ja
im

e 
Af

re
ixo

Ru
a 

H
er

m
en

eg
ild

o 
Ca

pe
lo

R
ua

 H
er

m
en

eg
ild

o 
C

ap
el

o

Rua Hermenegildo Capelo

Rua João Parrantónio (EN 379)

Av. do Palmensense Futebol Clube

Estrada do Cemitério

Estrada do Cemitério

Estrada do Cemitério

Cemitério

Rua São     Filipe

de Cabo Verde

P
raceta

R
ua

 Il
ha

 d
o 

Fo
g

o

Rua São Filipe

Trav. O
liveiras

Rua d
e

Rua da

Rua Miguel

Rua D. João             de Castro

Rua Vasco         da Gama

Rua Infante          D. Henrique

Trav. Olivença

Si
m

õe
s

Ladeira

B
om

barda

Rua M
ouzinho de Albuquerque

Rua Afonso de Albuquerque

Rua Heliodoro Salgado

Rua Almirante Reis

A
la

m
ed

a 
25

 d
e 

A
b

ril

Rua Joaquim Brandão

Rua Coronel      Galhardo

Rua do Passadisso

31 de Janeiro

Rua
Be

co
da

 E
st

re
la

Tra
v. 

Par
que

R
ua d

o

Salgueiro

Rua Luís de CamõesRua Elias Garcia

Rua Misericórdia
Beco do Anastácio

Trav. do Brazão

Ru
a 

Se
rp

a 
Pi

nt
o

R
ua

 S
er

p
a 

P
in

to

Ru
a 

Se
rp

a 
Pi

nt
o

Rua Augusto
 Cardoso

R
ua

 A
ug

us
to

 C
ar

do
so

Rua d
e O

liv
ença

Rua Quinta da Cerca

R
ua

 Q
ui

nt
a 

d
a 

C
er

ca

R
ua

 F
ra

nc
is

co

d
a 

S
ilv

a

Carvalho

Av. da Liberdade

Rua Padre Manuel Caetano

Rua Vítor Borrego

Praceta Firmino   Camolas

Av. Rainha D. Leonor

Praceta da Liberdade

R
ua

 A
ug

us
to

 C
ar

d
os

o

Ru
a 

do
 C

as
te

lo

A
v.

 C
av

al
ei

ro
s 

de
 S

an
tia

go

R
ua

 d
e 

N
en

hu
re

s

Rua d
e San

ta 
Ana

Rua Afonso de Albuquerque

Largo
D. João I

Largo
Afonso
Henriques

Largo do
Município

Praça Duque
de Palmela

Largo dos
Loureiros

Largo do
Paço da
Formiga

Largo
5 de Outubro

R
ua

 d
a 

B
oa

vi
st

a

Largo da 
Boavista

Largo do
Mercado

Largo 
Marquês
de Bombal

Jardim Joaquim 
José de Carvalho

Largo
S. João Batista

Largo
Eng. Jacinto 
Autusto Pereira

Largo do
Chafariz
D. Maria I

R
ua

 H
el

io
d

or
o 

S
al

g
ad

o

CASTELO

BarreiroAlmada

Lisboa

Porto

Faro

Lisboa

Sesimbra

Setúbal

Troia

Percurso Pé ante Pé Castelo de Palmela Igreja de São Pedro

Miradouros Posto de Turismo Pelourinho e Igreja 
da Misericórdia

Moinhos Igreja de Santiago Cine-Teatro São João 

Parque Natural 
da Arrábida

Igreja de Santa Maria Casa Mãe da Rota 
de Vinhos

Paços do Concelho Chafariz de D. Maria I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



FICHA TÉCNICA

Edição e Coordenação

Câmara Municipal de Palmela 

– Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Turismo 

e Gabinete de Comunicação

Conceção Gráfica e Paginação 

Jorge Ferreira 

março 2021



palmela 
conquista-te



P
T 

20
21

Castelo de Palmela
gPs N 8o54’0,578”

O 38o33’57,116”

POSTO
DE 

TURISMO

Horário
9h30/12h30 e 14h00/17h30

(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

www.visitpalmela.pt 
Turismo Palmela


