
Uma das missões das Bibliotecas Públicas respeita à preservação da 
memória coletiva do território em que se integra e à promoção das suas 
identidades culturais e sociais. O Fundo Local cumpre essa Missão ao 
possuir, na sua coleção, documentos específicos de interesse local, que 
tocam variados assuntos tais como história, património cultural (material 
e imaterial), figuras de relevo, economia, entre outros.

A coleção do fundo Local da Rede de Bibliotecas Públicas do Município 
de Palmela, é constituida por uma diversidade de recursos, como 
monografias, ensaios, biografias, obras de autores locais, jornais locais, 
programas de diferentes acontecimentos e iniciativas, notícias… 
constituindo, no seu todo, uma coleção única e irrepetível.

O valor desta coleção é potenciado pelos serviços relacionados, como é 
a elaboração de bibliografias temáticas e a disponibilização de recursos 
on-line.

No âmbito de uma data tão marcante para Palmela como é a 
Restauração do Concelho (1926), damos a conhecer algum do trabalho 
que tem vindo a ser realizado nas Bibliotecas de Palmela. Assim, 
apresenta-se uma bibliografia de recursos que podem ser consultados 
nas Bibliotecas ou através do catálogo digital (link para o catálogo).

RESTAURAÇÃO DO CONCELHO DE PALMELA

https://www.cm-palmela.pt/viver/bibliotecas-municipais/catalogos
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Em cada uma das referências, aceda diretamente ao registo bibliográfico.

Artigos em monografias:
RIBEIRO, João Reis – A restauração do concelho de Palmela. Palmela: Grupo dos 
Amigos do Concelho de Palmela, 2002. p. 94-98.

Ver aqui

Artigos em publicações periódicas:
ALDEGALEGA, Cláudia – Amigos do Concelho celebram independência: 
homenagem aos restauradores. Jornal do Pinhal Novo. N.º 616 (2 novembro 2010) 
p. 17.

Ver aqui

Amigos de Palmela comemoram efeméride: restauração do concelho. “Jornal do 
Pinhal Novo”. (1 novembro 2005)

Ver aqui

Amigos de Palmela comemoram os 78 anos da restauração do concelho: no dia 1 
de novembro. “Jornal do Pinhal Novo”. N.º 325 (26 outubro 2004) p. 13.

Ver aqui

http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=47119
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=49255
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=3792
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=69410
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Amigos do Concelho assinalam aniversário: Dia da Restauração. “Jornal do Pinhal 
Novo”. N.º 664 (25 de outubro 2011) p. 13.

Ver aqui

Amigos do Concelho assinalam restauração em Palmela. “Jornal do Pinhal Novo”. 
N.º 811 (4 novembro 2014) p. 6.

Ver aqui

Amigos do Concelho de Palmela assinalam efeméride. “Jornal do Pinhal Novo”.  
(25 outubro 2005) p. 2.

Ver aqui

Amigos do Concelho de Palmela querem feriado municipal a 1 de novembro. 
“Jornal do Pinhal Novo”. N.º 737 (23 abril 2013) p. 7.

Ver aqui

BAÍA, Etelvina – Dia do Concelho homenageia restauradores: a separação 
administrativa do concelho de Setúbal é um marco histórico na vida dos 
palmelenses. SemMais Jornal. N.º 588 (31 outubro 2009) p. 15.

Ver aqui

BRINCA, Fátima – Em dia da restauração Palmela lembra reposição das 
freguesias. O Setubalense. (3 novembro 2017) p. 11.

Ver aqui

BRINCA, Fátima – Restauração do Concelho assinala 85 anos: Grupo dos Amigos 
do Concelho de Palmela. Jornal do Pinhal Novo. N.º 665 (1 de novembro 2011) p. 13.

Ver aqui

CEBOLA, José Manuel – Pinhal Novo, na restauração do concelho de Palmela. 
Jornal do Pinhal Novo. N.º 732 (19 março 2013) p. 14.

Ver aqui

Comemorações da Restauração do Concelho de Palmela: 1 de novembro. “Jornal 
do Pinhal Novo”. N.º 714 (30 outubro 2012) p. 6.

Ver aqui

http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=52650
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=68018
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=3726
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=60719
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=48159
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=2319
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=52740
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=60081
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=58232
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Concelho assinalou 83.º aniversário da restauração: homenagens recordam 
restauradores. “Boletim Municipal de Palmela”. ISSN 0876-7363. N.º 111 
(novembro 2009) p. 3.

Ver aqui

Concelho celebra 87.º aniversário da restauração: programa de iniciativa do GACP, 
ao longo do fim-se-semana. “Diário da Região”. (30 outubro 2017) p. 12.

Ver aqui

Dia da restauração. “Jornal Concelho de Palmela”. (31 outubro 1997)

Ver aqui

Dia do concelho em Palmela. “Primeira Página”. (26 maio 2005) p. 6.

Ver aqui

FORTUNA, António de Matos – A extinção do concelho de Palmela evocada em 
quadro teatral. Jornal Concelho de Palmela. (7 novembro 1997)

Ver aqui

Grupo de Trabalho prepara comemorações: restauração do concelho de Palmela. 
“Jornal do Pinhal Novo”. N.º 173 (4 setembro 2001) p. 4.

Ver aqui

Grupo dos Amigos de Palmela homenageia restauradores do concelho esta 
segunda. “SemMais Jornal”. N.º 637 (30 outubro 2010) p. 13.

Ver aqui

Grupo dos Amigos do Concelho recorda restauradores: nos dias 30 de outubro e 1 
de novembro. “Jornal do Pinhal Novo”. N.º 614 (19 outubro 2010) p. 17.

Ver aqui

MACHADO, Amílcar – 71.º aniversário da restauração do concelho de Palmela. 
Jornal Concelho de Palmela. (31 outubro 1997)

Ver aqui

http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=48157
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=63749
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=57368
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=992
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=57419
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=62076
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=49265
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=49136
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=57363
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Memorial aos militares inaugurado: 86.º aniversário da Restauração do Concelho. 
“Diário da Região”. (6 novembro 2012) p. 6.

Ver aqui

83.º aniversário da restauração do concelho: Palmela em festa. “Jornal do Pinhal 
Novo”. (27 outubro 2009) p. 3.

Ver aqui

87.º aniversário da restauração do concelho de Palmela. “Jornal do Pinhal Novo”. 
N.º 762 (29 outubro 2013) p. 14.

Ver aqui

88.º aniversário da restauração do concelho de Palmela: 1 de novembro. “Jornal do 
Pinhal Novo”. N.º 810 (28 outubro 2014) p. 3.

Ver aqui

Palmela recorda restauradores: 75.º aniversário da Restauração do Concelho. 
“Jornal do Pinhal Novo”. N.º 182 (6 novembro 2001) p. 19.

Ver aqui

Recordam restauradores: Amigos do Concelho. “Jornal do Pinhal Novo”. N.º 763 (5 
novembro 2013) p. 7.

Ver aqui

Restauração do Concelho de Palmela. “Correio de Setúbal”. (31 outubro 1997)

Ver aqui

79.º aniversário da restauração do concelho: comemoração. “O Setubalense”. (28 
outubro 2005) p. 6.

Ver aqui

Vereador Paulo Ribeiro defende feriado municipal a 1 de novembro: sugestão do 
autarca do PSD/CDS-PP, na última reunião de câmara. “Diário da Região”. N.º 557 
(5 novembro 2013) p. 6.

Ver aqui

http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=58221
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=54426
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=63790
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=68006
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=63354
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=63773
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=57410
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=3788
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=63763
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VILHENA, Ricardo – Restauração do Concelho de Palmela festejada na vila e em 
Quinta do Anjo: município libertou-se de Setúbal há 85 anos. Diário da Região.  
(3 novembro 2011) p. 12.

Ver aqui

Monografias:
LEAL, Ernesto Castro [et al.] – Da supressão à restauração do concelho de 
Palmela: conjunturas e símbolos 1855-1926. Palmela: Grupo dos Amigos do 
Concelho de Palmela, 1998. p. 54. ISBN 972-95237-2-X. 

Ver aqui

MOSTRA DOCUMENTAL DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, 1, Palmela, 1998 – 
Factos, momentos e personagens. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 1998. p. 14.

Ver aqui

MOSTRA DOCUMENTAL DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, 2, Palmela, 1999 – 
As juntas de freguesia do concelho de Palmela: património documental, memória 
e realidades. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 1999. p. 16.

Ver aqui

Espólio Matos Fortuna:
FORTUNA, António de Matos – Amigos do Concelho revivem restauração. Concelho 
de Palmela Jornal. (6 setembro 1996)

Ver aqui

FORTUNA, António de Matos – Hermenegildo Capelo e os restauradores do 
concelho. Boletim da Junta de Freguesia de Palmela. (dezembro 1999)

Ver aqui

FORTUNA, António de Matos – A restauração do concelho de Palmela há 56 anos: 
um facto histórico e uma lição. Boletim Municipal de Palmela. (novembro 1982)

Ver aqui

http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=51709
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=13460
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=53435
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=19756
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=69172
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=69932
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=69977
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FORTUNA, António de Matos – Restauração renhida. SemMais Jornal. (4 de 
novembro 1999)

Ver aqui

FORTUNA, António de Matos – O 69.º aniversário da restauração. Concelho de 
Palmela Jornal. (3 novembro 1995)

Ver aqui

Folhetos:
PALMELA. Câmara Municipal de Palmela – Comemorações da restauração do 
concelho: 1 novembro. Programa 27 de outubro a 04 de novembro de 2018.

Ver aqui

PALMELA. Câmara Municipal de Palmela – Foral de Palmela: 2005. Folheto 
comemorativo.

Ver aqui

PALMELA. Câmara Municipal de Palmela – Restauração do concelho de Palmela: 
2003. Programa 2003.

Ver aqui

PALMELA. Câmara Municipal de Palmela – Restauração do concelho de Palmela: 
2020. Programa 2020.

Ver aqui

Exposições:
PALMELA. Câmara Municipal de Palmela – 1926: restauração do concelho de 
Palmela: uma história de todos os munícipes há 90 anos. Exposição itinerante.

Ver aqui

http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=69161
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=69176
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=67823
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=73984
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=526
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=895
http://palmela.bibliopolis.info/OPAC/b.aspx?CLI=PALMELA&X1=Palmela_GiB_Catalogo&id=6494



