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Criado em 1185, por Foral concedido por D. Afonso 
Henriques e seu filho Sancho, o concelho foi extinto 
por um período de 71 anos: de 1855 a 1926. A extin-
ção de um território autónomo há 670 anos, e a sua 
integração no de Setúbal, decorreu no quadro da 
política de reorganização administrativa do regime 
liberal. Esta situação não foi pacífica: munícipes de 
todos os pontos do concelho de Palmela assumiram 
uma combativa atitude, para garantir a recuperação 
da autonomia. 

No 90.º aniversário da Restauração do concelho, é 
nosso propósito devolver aos munícipes conheci-
mento, através de documentos – fotografias, ins-
trumentos de trabalho, correspondência, legislação, 
objetos diversos – que lhes permitam alicerçar a sua 
identidade, mas também suscitar perguntas sobre 
esse período histórico.

Muitos documentos há a explorar ainda, para co-
nhecer melhor este período da História Local. Este 
trabalho prosseguirá, também virtualmente – no 
website do município –, ao longo do presente ano 
comemorativo, e com a itinerância da presente 
exposição pelas várias freguesias, visando divulgar 
este momento histórico quer à população em geral, 
quer à comunidade educativa em particular. 

A exposição apresenta alguns marcos que conside-
ramos relevantes para o conhecimento do concelho. 
Assumimos que esta não é a única perspetiva para 
analisar tão complexo período da história do con-
celho, restaurado num crucial momento do país: a 
Ditadura Militar decorrente do golpe de 28 de maio 
de 1926, que pôs fim à 1.ª República e desencadeou 
o Estado Novo, dominado pela ideologia de António 
de Oliveira Salazar.

Salientamos alguns documentos entregues à Câ-
mara Municipal pelas Famílias de Joaquim José de 
Carvalho e de António Matos Fortuna, incorporados 
no Museu, Arquivo e Biblioteca do nosso município. 

Porque todos somos portadores de Memórias 
importantes para o local onde vivemos, fazemos um 
apelo: caso possua documentos (fotografias, jor-
nais, memórias de época, utensílios antigos…) que 
queira connosco partilhar: contacte-nos!

HOrárIO da EXPOSIÇÃO
3.ª, 5.ª e 6.ª feira - 10h30 às 19h00
4.ª feira e sábado - 14h00 às 19h00
Encerra aos domingos, 2.ª feiras, 4.ª feiras de manhã e feriados.
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