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Em Destaque
Exposição «80 anos de iluminação pública elétrica. Palmela 1938, finalmente a luz!»
Maleta Pedagógica «Gaita-de-Foles»

Extensões Museológicas
Espaço Fortuna
Museu da Música Mecânica
Museu do Ovelheiro
Quinta Pedagógica da «Casa Caramela»
Quinta Pedagógica de S. Paulo
Teatro O Bando

Para Participar
Dias comemorativos
Férias
Natal
Páscoa
Verão

Oferta Permanente
Castelo de Palmela
Rota dos 3 Castelos - visita «Terras da moura encantada»

Centro Histórico de Palmela
Olhar e Ver! - visita-temática
Pé ante pé… descobre o que a vila é! - visita-jogo
Trilhos de Palmela - passeios pedestres para fazer de forma autónoma

Pinhal Novo
Enigmas do Jardim - visita-jogo

Museu vai à Escola
Envio-te uma mensagem
Grafia antiga. Oficina de escrita
Cultura Caramela - De Caramelos de ir e vir a Caramelos de ficar
Da uva ao vinho - beber saudável!

Recursos Pedagógicos
Maletas Pedagógicas
Museu de mão-em-mão
A Gaita-de-Foles
Gigantes, cabeçudos e outras coisas do arco-da-velha
Arte2 - património azulejar do concelho de Palmela
Poder Local. Eu Conheço. Eu Participo!
O Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago
Os Caramelos
Pão na serra do Louro - à descoberta dos moinhos

Cineteatro S. João
«Arte e Memória» - Visita-oficina

Arrábida. Património da Região
As Grutas artificiais do Casal do Pardo - um espaço simbólico

Cadernos Pedagógicos
Eu Sou História e Património
Centro Histórico de Palmela: Patrimónios
Pé ante pé… descobre o que a vila é!
A vinha e o vinho em Palmela - o olhar dos mais novos
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Exposições itinerantes
Forais de Palmela
1926 - Restauração do concelho de Palmela: uma vitória de todos os munícipes
Crescer saudável com o nosso Património
Memórias do habitar - Cultura Caramela
25 de Abril na Imprensa
Viagem pelos caminhos-de-ferro - Comboios e ferroviários em Pinhal Novo
E da uva fez-se o vinho
As Sociedades Filarmónicas do concelho de Palmela

Jogo em tabuleiro gigante
«À descoberta do concelho de Palmela»

Em
taq
ue

De
s

4

5
Em Destaque
Gaita-de-foles

Exposição «80 anos de iluminação pública elétrica. Palmela 1938, finalmente a luz!»

No âmbito das comemorações do Dia
Internacional dos Museus e Noite dos
Museus, a Câmara Municipal de Palmela
inaugurou, em maio de 2018, a Exposição
«80 anos de Iluminação Pública Elétrica.
Palmela 1938. Finalmente, a Luz!», que
ficará patente ao público na Galeria da Biblioteca Municipal de Palmela, até 28 de
fevereiro de 2019.
Esta exposição assinala os 80 anos da iluminação pública do concelho de Palmela,
efeméride associada à celebração do Ano
Europeu do Património Cultural. Marca de
progresso, a energia elétrica – a mais importante infraestrutura do século XX – iniciou um novo tempo com a alteração de
paradigma: a era da eletricidade que colocou o concelho na via da modernidade.
Visitas orientadas para o público escolar: Ensino
Básico (a partir do 4.º ano) | Ensino Secundário
e Público em geral | Calendário: de 3.ª a 6.ª feira, até dia 28.02.2019

A «Gaita-de-foles» é uma nova maleta que nasceu da relação entre o Festival Internacional de Gigantes (FIG) e o Museu Municipal. A aposta neste novo recurso 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, ao longo dos séculos, na história do concelho pela mão dos
Círios e, mais recentemente, pelo toque de novos músicos que atuam em
diferentes cenários.
A Maleta está dividida em três elementos: Caderno 1 e Caderno 2 (ambos
disponíveis em formato digital e físico); materiais de exploração (estes materiais encontram-se apenas disponíveis em formato físico).
O caderno 1 compila informação para o entendimento não apenas do
instrumento, mas do mundo em que atua, através de uma abordagem à
música no seu contexto mais lato. Destacamos a história do instrumento,
as tipologias que encontramos em território nacional e a sua morfologia.
Ingressamos depois nos seus usos tradicionais, falando dos gaiteiros e dos
Círios. Concluímos com a história contemporânea, descrevendo a forma
como a gaita-de-foles voltou a ressurgir no panorama nacional, nos finais
dos anos 80 do século XX, e a forma como Palmela se inscreveu neste
processo, porque, como iremos demonstrar, somos também promotores
da gaita-de-foles em Portugal.
No Caderno 2 apresentamos um conjunto de propostas de atividades que
servirão de motor para despertar o interesse pelo instrumento. Muitas
destas propostas resultam dos contributos de pessoas de diferentes áreas, que entendem a música como elemento fundamental no processo de
aprendizagem e de formação pessoal.
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/stacks/cbf156153831458b8fadf3f4de156e07
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Extensões Museológicas
Quinta Pedagógica de S. Paulo - AMRS

Nasce com o objetivo de ser um veículo transmissor de conhecimento e também um espaço de experimentação e reflexão;
local de eleição para conhecer e estudar o trabalho rural, a
cultura da região e as suas técnicas agropecuárias.
Orientação: Monitor da Quinta Pedagógica | Duração: 02h30 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar (rede pública do concelho de Palmela) | Calendário: 2.ª a 6.ª feira às 10h00, entre setembro e dezembro
Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclo) | Calendário: 2.ª a 6.ª feira - 10h00 e 14h00

http://quinta.amrs.pt/quintaped.html

Quinta Pedagógica da «Casa Caramela» – Fundação COI
Situada na Palhota, 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. Durante a visita será possível recriar diversas experiências,
tais como a confeção de doçaria e outros produtos regionais, a
agricultura e o tratamento dos animais (a quinta dispõe de burros,
ovelhas, galinhas, patos, coelhos…). 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.

Orientação: Monitor da Fundação COI | Local: Quinta Casa Caramela
(Palhota) | Duração: 02h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar, Ensino
Básico; Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: de 2.ª a 6.ª
feira, às 10h00 e às 14h00*
*Meses de inverno: visitas às 14h00, devido às geadas da manhã

http://www.fundacao-coi.pt/

Museu do Ovelheiro - ARCOLSA
Exposição permanente «Entre a serra e o céu. O maneio das ovelhas»
O Museu do Ovelheiro, situado no espaço da Arcolsa, em S. Gonçalo, Cabanas, tem como objetivo contribuir para a salvaguarda do
aparato simbólico e funcional que compõe a atividade do maneio
das ovelhas. Não se trata apenas de falar sobre a importância do
Queijo de Azeitão para o concelho mas, também, de tudo o que
está implícito na atividade do ovinicultor e do ciclo de trabalho que
molda esta profissão.
Durante a visita, os participantes são convidados a observar o tratamento das ovelhas que habitam o espaço e a confecionar o queijo*, mediante solicitação.

Orientação: técnicos da ARCOLSA | Local: Arcolsa, S. Gonçalo. Cabanas |
Duração: 02h30 | Público-alvo: Educação Pré-escolar, Ensino Básico; Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: setembro a março de
2.ª a 6.ª feira, às 10h00
Nota: Entre 15 de março e 15 de junho, mediante marcação, é possível
assistir à tosquia das ovelhas
*Pagamento de 3€/pessoa. Por questões de higiene e segurança alimentar, o transporte/acondicionamento deve ser feito em frio

http://www.arcolsa.pt/
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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.
Mãos que moldam e criam (opção a)
Abordagem ao ofício tradicional de Oleiro. Promover a criatividade artística durante a modelação e
construção de uma peça em barro
Traços de cor em azulejo (opção b)
Abordagem às técnicas tradicionais utilizadas na azulejaria, promovendo a criatividade artística
Orientação: Equipa do Espaço Fortuna | Local: Espaço Fortuna | Duração: 01h30
Público-alvo: Educação Pré-escolar, Ensino Básico e Secundário, e Público em geral | Calendário: 3.ª,
4.ª e 5.ª feira - 10h00
Nota: Nos meses de dez. e jan. não aceitam visitas de grupos organizados

http://www.espacofortuna.com/

Teatro O Bando

Fundado em 1974, e constituindo-se como uma das mais antigas cooperativas culturais do país, o Teatro O Bando assume-se como um
coletivo que elege a transfiguração
estética enquanto modo de participação cívica e comunitária. Depois de diversas moradas, o Teatro
O Bando habita, hoje, uma quinta
no Vale dos Barris – Palmela, onde
se encontra um número insuspeito
de palcos potenciais.
Informações Gerais
Sempre que desafiado, O Bando tem o maior gosto em criar atividades novas que vão ao encontro das
necessidades dos grupos
Para informação detalhada: mmata@obando.pt
212336850 | 915346662
Estrada Vale de Barris, 2950-055 Palmela

http://www.obando.pt/pt/

A Escola no Bando
Oficinas
BANDO POR DENTRO (espetáculo | oficina)
Depois de assistirmos a um espetáculo de teatro, descobriremos como se constrói um. Com
o objetivo de reconhecer o Teatro como arte interdisciplinar, fruto de um trabalho coletivo,
vamos criar um espetáculo experimentando as várias áreas: escrita, produção, caracterização,
comunicação, representação e encenação.
Horário: das 10h00 às 18h00
Valor: 8€/participante. 7€/participante, residente no concelho de Palmela.
Público-alvo: 4 - 12 anos

CRIAÇÃO DE PERSONAGEM (oficina de teatro)
Como é que os atores criam as personagens? Sabendo da existência de várias metodologias de
trabalho, vamos explorar a memória e a perceção sensorial para criar um imaginário e construir uma personagem teatral. O dia culminará com a apresentação de cada personagem num
exercício- final, aberto ao público ou família.
Horário: das 10h00 às 18h00
Valor: 8€/participante. 7€/participante, residente no concelho de Palmela
Público-alvo: a partir dos 12 anos
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ATALHOS - O JOGO (visita-jogo)
Há um enigma para resolver. Duas equipas distintas vão competir para chegar ao objetivo com
a ajuda de walkie talkies, smartphones e uma personagem saída de um espetáculo. Neste jogo,
vamos descobrir riquezas de diferentes origens: máquinas de cena e figurinos, espécimes naturais sem conta, uma aldeia de um passado longínquo da qual ainda restam vestígios, palcos,
oficinas e muitos outros espaços teatrais e naturais que compõem a Quinta de O Bando.

Museu da Música Mecânica

ENCOSTA ENCENADA (Visita encenada)
O território do espetáculo, na Quinta de O Bando, estende-se por 4 hectares. Neste espaço imenso, o Teatro e a Natureza têm-se contaminado mutuamente. Junto das Máquinas de
Cena, que têm acompanhado o percurso do Teatro O Bando, vive AL-RABITA, a mulher que
personifica a Arrábida.

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 coleção
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!

Duração aproximada: 02h00
Valor: 4€/participante. 3€/participante, residente no concelho de Palmela
Público-alvo: maiores de 15 anos; público em geral.

Orientação: Equipa do Museu da Música Mecânica | Duração: 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar,
Ensino Básico; Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: 3.ª a 6.ª feira - 10h00 às 11h00 e das
11h15 às 12h15; 2 visitas em cada manhã para grupos diferentes

Horário: das 10h00 às 13h00 ou das 14h00 às 17h00
Valor: 3€/participante. 2€/participante, residente no concelho de Palmela
Público- alvo: versão 1 - dos 6 aos 9 anos / versão 2 - dos 10 aos 15 anos

http://museudamusicamecanica.com/
https://www.facebook.com/museudamusicamecanica/
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Dias comemorativos

Próximo das datas assinaladas consulte o site do Município
para aceder à programação detalhada.
março

28 | Dia Nacional dos Centros Históricos
abril

7 | Dia Nacional dos Moinhos

Fim de semana a seguir ao dia 7 – Dia dos Moinhos Abertos

18 | Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
abril/maio

Dia das Merendas

Comemora-se na primeira 2ª feira a seguir ao domingo de
Pascoela (o domingo seguinte ao da Páscoa).
maio

6| Dia Nacional do Azulejo
15 | Dia Internacional da Família
16 | Dia Internacional das Histórias de Vida
18 | Dia Internacional dos Museus
Noite dos Museus (data móvel)
junho

1 | Dia do Concelho / Dia da Criança
julho

24 (data móvel) | Dia Internacional da Arqueologia
25 | Dia de São Tiago
setembro

17 | Dia das Transmissões Militares
Jornadas Europeias do Património
último fim de semana
outubro

7 | Dia Nacional dos Castelos
novembro

1 | Restauração do Concelho

Férias

Páscoa | Verão | Natal
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Os grupos escolares da rede pública do concelho de Palmela beneficiam de transporte municipal para o máximo de 3 visitas ao património local,
mediante disponiblidade de transporte.
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Oferta Permanente
Castelo de Palmela
Atenção!
Oferta Condicionada!

No decorrer do ano letivo 2018/19, estão previstas várias intervenções (obras) no Castelo, que poderão
condicionar o acesso ao monumento

Rota dos três castelos - visita «Terras da moura encantada»
Orientação: Serviços Educativos dos 3 Castelos | 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
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Cineteatro S. João
«Arte e Memória» (visita-oficina)

Aqui, será possível conhecer a história do cinema e compreender a importância que o Cineteatro S. João tem na história da vila, enquanto espaço ao serviço da comunidade. Da
visita guiada fará ainda parte uma oficina pedagógica onde
será abordada a evolução da imagem em movimento, com a
criação de um brinquedo ótico - Taumatrópio.
Orientação: Equipa do MM-SE | Duração: 01h30 (visita + oficina)
Público-alvo: Educação Pré- Escolar e Ensino Básico
Calendário: de 3.ª a 6.ª feira

Arrábida Património da Região

As Grutas Artificiais de Casal do Pardo – um espaço
simbólico (visita)
Uma visita aos sepulcros neolíticos com o objetivo de compreender a importância nacional deste espaço funerário.
Orientação: Equipa MM-SE | Local: Quinta do Anjo | Duração: 00h45
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano)
Calendário: 4.ª feira

Palmela - Centro Histórico
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.
Orientação: Equipa do MM-SE | Local: Rua de Nenhures, Paços do
Concelho, Igreja de S. Pedro, Pelourinho, Igreja da Misericórdia,
ruas do Centro Histórico, Espaço Cidadão, Fonte Santa Ana
Duração: 02h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano),
Ensino Secundário e Público em geral
Calendário: de 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e às 14h00

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.
Orientação: Equipa MM-SE | Local: desde o Castelo ao Largo de S.João
Duração: 02h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano),
Ensino Secundário e Público em geral
Calendário: de 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e às 14h00

Trilhos de Palmela – passeios pedestres para fazer de
forma autónoma
Disponível em:
http://turismo.cm-palmela.pt/155-o-que-fazer-pt

Pinhal Novo
Enigmas no jardim (visita-jogo)

As pistas ao longo do percurso dão a conhecer a história desta
vila e convidam a olhar o património do Pinhal Novo.
Orientação: Equipa MM-SE | Local: Jardim José Maria dos Santos,
Estação Ferroviária (azulejos exteriores), Jardim Praça da Independência | Duração: 01h30 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do
3.º ano); Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: de 3.ª
a 6.ª feira
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Museu vai à Escola
Envio-te uma mensagem (oficina)

O Castelo de Palmela foi ocupado por militares até aos finais do século XX. Através da observação e manuseamento de materiais de comunicação, esta oficina promove a descoberta das funções dos militares instalados no castelo, bem
como a importância deste monumento na transmissão de mensagens.
Orientação: Equipa MM-SE | Local: Sala do Serviço Educativo do Museu (Castelo) ou Escola Duração: 01h00
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.º ano) | Calendário: de 3.ª a 6.ª feira, às 10h00
e às 14h00

Grafia antiga. Oficina de escrita (oficina encenada)

A partir da observação/conhecimento de vários sistemas de escrita e de diferentes tipos de grafismos, propomos a produção de textos livres que reproduzam a
grafia dos freires da Ordem de Santiago no final da Idade Média, recriando, com
materiais cenográficos, o ambiente de época.
Orientação: Equipa MM-SE | Duração: 01h00 | Local: Escola | Público-alvo: Ensino Básico
(a partir do 3.º ano); Ensino Secundário; Público em geral | Calendário: de 3.ª a 6.ª feira

Cultura Caramela - De Caramelos de ir e vir a Caramelos de ficar (oficina)

O Pinhal Novo, na segunda metade do século XIX, era um local despovoado, de grandes pinhais. José Maria dos Santos iniciou os trabalhos da terra, tornando-a produtiva. Para tal necessitou de uma imensa mão de obra que deu origem a um fluxo
intenso de migrantes. No início do século XX, o Pinhal Novo era já o mais importante
entroncamento ferroviário a sul do Tejo e Rio Frio a maior vinha contínua do mundo.

Orientação: MM-SE | Duração: 01h00 | Local: Escola | Público-Alvo: 1.º Ciclo do Ensino
Básico | Calendário: de 3.ª a 6.ª feira

Da uva ao vinho – beber saudável! (oficina)

Oficina de sensibilização ao património vitivinícola.
O vinho e a vinha. A sua importância económica na região e no concelho de Palmela. O vinho faz-se dum fruto: a uva. A vinha é formada por plantas chamadas
videiras. As folhas são as parras. A uva nasce em cachos da videira. Há várias
espécies ou «castas» e são estas que fazem a diferença dos vinhos.
Orientação: Equipa MM-SE | Duração: 01h00 | Local: Escola | Público-alvo: Ensino Básico
(a partir do 3.º ano) | Calendário: de 3.ª a 6.ª feira
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Recursos Pedagógicos
Consideramos que o empowerment (processo pelo qual se atribui autonomia às pessoas através
do envolvimento no processo de decisão) é essencial na parceria entre as Escolas do concelho e
o Museu Municipal de Palmela - Serviço Educativo (MMP-SE). Assim, temos por base de trabalho
facultar documentação às escolas de modo a que, autonomamente, realizem os seus projetos.
Estes recursos de sensibilização e/ou complemento a visitas do Serviço Educativo do Museu
ou de enriquecimento de projetos de escola, podem ser cedidos, a título de empréstimo, por
período determinado.

Maletas pedagógicas
Museu de mão-em-mão

Este kit pedagógico dá a conhecer o Museu Municipal de Pamela. O que é? Onde fica? Serve
de preparação e/ou complemento a uma atividade promovida pelo Museu-Serviço Educativo.
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 nova maleta que nasceu da relação entre o Festival Internacional de
Gigantes (FIG) e o Museu Municipal.
A aposta neste novo recurso 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, ao longo dos séculos, na história do
concelho, pela mão dos Círios.
https://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.
https://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 município de Palmela.
Em 2015, recebeu o prémio «Ação Pedagógica», por parte do projeto nacional «SOS Azulejo».
https://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
porque a informação é uma ferramenta essencial para sermos cidadãos conscientes e ativos, este
recurso permite-nos adquirir e praticar competências de diálogo e negociação.
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/caderno_dedo_web
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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, através da abordagem ao movimento migratório que caracterizou o final do século XIX e a
primeira metade do século XX.
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/oscarameloslivronet
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/oscaramelosanexos

Pão na Serra do Louro – à descoberta dos moinhos

Um moinho que guarda miniaturas de ferramentas para cuidar das mós, exemplos de cereais e tipos de farinha, e que
descreve, através de documentação, quais os ciclos do pão e
do cereal – trigo. Contém, ainda, um glossário de molinologia
e bibliografia específica.

Cadernos Pedagógicos
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.
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/eusouhistoriaepatrimonioanexosnet1
https://issuu.com/museumunicipaldepalmela/docs/eusouhistoriaepatrimoniolivronet1

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.
https://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://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
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/189/lvvinha_vinho_palmelabx1.pdf
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Exposições itinerantes

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.

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, consulte1: Barros, Filomena; Santos Silva, Manuela, Oliveira e Costa, João Paulo. Os Forais de Palmela. Estudo Crítico. Câmara Municipal de Palmela (2005).

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

N.º de Painéis: 4 painéis em tela com estruturas de suporte em metal
Dimensões: 200 x 100 cm

Viagem pelos Caminhos-de-ferro – Comboios e Ferroviários em Pinhal Novo*

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
Dimensão de cada painel: 200x100 cm

Estes 19 painéis convidam a viajar pela história do património
ferroviário em Pinhal Novo.

Crescer Saudável com o nosso Património*
N.º de painéis: 8 painéis
Dimensões: 100 x 70 cm
https://www.cm-palmela.pt/uploads/writer_file/document/188/
Paineis_ArteFinal.pdf

Memórias do Habitar – Cultura Caramela*

Através desta exposição vamos recuar a um tempo em que
as carruagens dos comboios transportavam até ao Pinhal
Novo homens, mulheres e crianças, que para estas paragens
vinham trabalhar.
Vamos conhecer Memórias de Vida de Gentes que abandonaram as suas terras e, no Concelho de Palmela, semearem o
futuro, erguendo paredes.
N.º de painéis: 9 painéis em PVC
Dimensões: 90 x 110 cm

Como complemento, consulte1: Memórias de Ferroviários de Pinhal
Novo. Para a história da vila e da Comunidade Ferroviária. Coleção
Estudos e Projetos Municipais, série Património Cultural. Câmara
Municipal de Palmela (2003)
N.º de painéis: 19 painéis em tela
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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As Sociedades Filarmónicas do Concelho de Palmela*

Esta exposição divulga as fontes para o estudo da história das Sociedades Filarmónicas do
concelho de Palmela: Sociedade Filarmónica Palmelense «Loureiros»; Sociedade Filarmónica
Humanitária; Sociedade Filarmónica União Agrícola; Sociedade
de Instrução Musical.
A época áurea da criação das Sociedades Filarmónicas corresponde à 2.ª metade do século
XIX e eram constituídas, na generalidade, por operários e artesãos, servindo, por vezes, de
bases de apoio eleitoral e veículo de prestígio social.
É uma forma de reconhecimento público pelas iniciativas culturais que continuam a exercer
no concelho de Palmela.
Como complemento à exposição, consulte1: ROSENDO, Maria Teresa (Coord.) – As Sociedades Filarmónicas do concelho de Palmela - Património Documental e Instrumental, Roteiro de Mostra Documental, Palmela: Câmara Municipal/Divisão de Património Cultural/ Arquivo Municipal, 2001
N.º de painéis: 13 painéis
Dimensões: 1 de 100 x 70 cm; 12 de 100 x 120 cm
*Exposição cedida sem suportes expositivos
1Disponível na Rede Municipal de Bibliotecas Públicas do Concelho de Palmela

Jogo em tabuleiro gigante

«À descoberta do concelho de Palmela»

Tapete de 6x4 metros, sobre o concelho, com recurso a 80 cartas com perguntas, que permite
conhecer melhor o território municipal e a sua História.
Pode ser cedido autonomamente ou como complemento à exposição «1926 - Restauração do concelho de Palmela: uma vitória de todos os munícipes» (ver pág. 20).

alterar para que imagem?
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Preçário
Atividades em períodos letivos

Escolas públicas, IPSS do concelho e
outros públicos para os quais a autarquia
tenha programas específicos (ex.:50+)

Entidades privadas do concelho
e entidades de outros municípios

Visita temática........................................Gratuita...........................................1,05€
Visita-animada........................................Gratuita...........................................1,56€
Visita-jogo...............................................Gratuita...........................................1,56€
Visita-oficina...........................................Gratuita...........................................3,12€
Oficina....................................................Gratuita...........................................2,08€
Atividades em períodos
de férias escolares*

Munícipes do Concelho

Munícipes de outros Concelhos

Visita temática........................................1,05€...........................................2,08€
Visita-animada........................................1,56€...........................................3,12€
Visita-jogo...............................................1,56€...........................................3,12€
Visita-oficina...........................................3,12€...........................................6,24€
Oficina....................................................2,08€...........................................4,15€
Férias
Munícipes do concelho..............................................3,12€ / dia
Munícipes de outros concelhos.................................6,24€ / dia

.
Tarifas em vigor para o ano civil de 2018, sujeitas à alteração da taxa legal para o ano de 2019.
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Projeto
Educativo Local

Palmela

Contactos
Divisão de Cultura, Desporto e Juventude | Património Cultural - Museu Municipal/Serviço Educativo
Largo do Município, 2950-001 PALMELA | 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
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