


Encontro com a história
Habitada desde tempos pré-históricos, pela sua localização privilegiada 
e estratégica, Palmela apresenta vestígios de várias culturas.
O nome Palmela parece derivar da palavra «Balmala» usada pela  
comunidade muçulmana nos sécs. 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 cinco 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.

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 ao longo  
de 460 km2, 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.

A 40 km de Lisboa,  
este é o seu destino.
Natureza, património,  
gastronomia, vinhos premiados,  
artesanato e a um calendário  
festivo e cultural, adicione  
alojamento de qualidade, golfe  
e as maravilhosas praias  
da Arrábida, aqui tão perto.



Castelo de Palmela
O Castelo de Palmela, com ocupa-
ção islâmica entre os sécs. VIII-
-XII, foi conquistado por D. Afonso 
Henriques, primeiro rei de Portugal 
e recuperado por D. Sancho I. No 
séc. XV, por decisão de D. João I,  
a Sede da Ordem de Santiago fixou-
se, definitivamente, no Castelo de 
Palmela até ao séc. XIX.

Admitida em Portugal por D. Afonso 
Henriques, a Ordem de Santiago 
tem como símbolo uma cruz em 
forma de espada, que é hoje um dos 
elementos heráldicos de Palmela.

Museu Municipal
No Castelo, visite os espaços de  
arqueologia e de transmissões mili-
tares, a reserva visitável de S. Tiago 
e as exposições temporárias.

O que visitar
Convento  
da Ordem de Santiago
Datado dos sécs. XVII-XVIII, 
o antigo convento foi recuperado 
para se transformar numa Pousa-
da histórica.

Igreja de Santiago
De traça gótica, o templo alber-
ga o túmulo de D. Jorge, último 
Mestre da Ordem de Santiago e  
é, hoje, uma sala de exposições  
e de eventos musicais.

Igreja  
de Santa Maria do Castelo
Primeira igreja paroquial de Pal-
mela, provavelmente do século 
XII, ficou em ruínas desde o ter-
ramoto de 1755. A antiga sacristia 
foi recuperada para instalar o Ga-
binete de Estudos sobre a Ordem 
de Santiago.

Igreja de S. Pedro
De origem medieval, o atual edi-
fício da Igreja Matriz da Vila de 

Palmela data da segunda metade do 
século XVI. Apresenta um notável 
revestimento azulejar barroco, que 
retrata a vida apostólica de S. Pedro.

Igreja da Misericórdia
Edifício seiscentista, apresenta as 
paredes revestidas a azulejos do séc. 
XVII e o altar-mor de talha joanina.

Largo de S. João
O Coreto data de 1924 e pertence à 
Sociedade Filarmónica Humani-
tária. Aprecie o exterior da Capela 
de S. João Baptista do séc. XVII, 
classificada como valor concelhio 
em 1997. A Biblioteca Municipal 
de Palmela é um edifício cons- 
truído em 1928 para ser uma escola 
primária. O Cine-teatro S. João foi 
inaugurado em 1952 e está clas- 
sificado como Monumento de Inte-
resse Público (2012). Atualmente é 
utilizado como equipamento cul-
tural do concelho. Em setembro,  
a Vila e o Largo enchem-se de visi-
tantes para a Festa das Vindimas.



Paços do Concelho
Aprecie o exterior do edifício 
principal da Câmara Municipal 
de Palmela (data dos sécs. XVII/
XVIII).

Pelourinho
Datado de 1645, é Monumento 
Nacional desde 1910.

Casa Mãe da Rota de Vinhos
Antiga adega onde pode obter in-
formações sobre a Rota de Vinhos 
da Península de Setúbal, comprar 
vinhos dos produtores, efetuar 
provas de vinhos, marcar visitas 
às adegas, cursos de iniciação à 
prova de vinhos, cruzeiros enotu-
rísticos e, adquirir produtos regio-
nais ou peças de artesanato.

Chafariz D. Maria I
Decorado com as antigas armas da 
Vila de Palmela, foi restaurado e re-
modelado no reinado de D. Maria I. 
Está classificado como Monumen-
to de Interesse Público (2012). 

Largo José Maria  
dos Santos, Pinhal Novo
Desde finais do século XIX que 
este largo foi usado como recin-
to de mercado e feira de gado. 
Hoje, é o jardim central da vila 
que alberga a capela, o coreto e 
a estação ferroviária. Na estação 
de caminhos-de-ferro observe os 
interessantes painéis de azulejos 
de 1938 e a Torre de Sinalização e 
Manobra, classificada de Interesse 
Municipal.

Aldeia  
de Quinta do Anjo
Tradição rural de elevada expres-
são na produção de vinho, quei-
jo de ovelha (Queijo de Azeitão 
DOP), Licor Arrabidine e doces 
regionais. Poderá também pro-
var e adquirir estes produtos  
regionais, diretamente aos pro-
dutores, no Festival do Queijo, 
Pão e Vinho, que decorre no mês 
de março ou abril em S. Gonçalo 
– Cabanas.

Grutas de Quinta do Anjo
Monumento Nacional, um dos 
mais importantes vestígios da pré-
-história. Este conjunto de quatro 
grutas artificiais escavadas na ro-
cha serviram de sepulcro coletivo 
para os povos da região durante 
cerca de 1000 anos no Período 
Calcolítico (Idade do Cobre).

Castro de Chibanes  
e Alto da Queimada
Em plena Serra do Louro pode 
encontrar o sítio fortificado de 
Chibanes (Castro de Chibanes), 
classificado como Sítio de Interesse 
Público em 2011 e, o sítio rural  
islâmico do Alto da Queimada.



Herdade de Rio Frio
A Herdade foi conside-
rada a segunda maior 
do país e a maior vinha 
do mundo. Do conjunto 
de edifícios da Herdade 
de Rio Frio, destaca-se o 
Palácio de Rio Frio, de-
corado com azulejos de 
Jorge Colaço. Este belo 
edifício do início do séc. 
XX, é hoje uma unidade 
de Turismo de Habita-
ção. O Pólo Equestre de 
Rio Frio ocupa uma área 
de 25 hectares e, engloba 
um vasto conjunto de 
equipamentos e instala-
ções de apoio à atividade 
equestre. A Herdade pre-
tende afirmar-se como 
um centro de produção 
agrícola e um importan-
te espaço de lazer voca-
cionado para o turismo 
equestre, enoturismo e  
turismo de natureza. 



O que fazer

Natureza generosa
O território integra duas das mais 
importantes áreas protegidas nacio-
nais: o Parque Natural da Arrábida  
e a Reserva Natural do Estuário do 
Sado.

No Parque Natural da Arrábida 
percorra a belíssima Serra de S. 
Luís, local de pasto dos rebanhos 
que dão origem aos aromas únicos 
do Queijo de Azeitão. Daí, passe à 

Serra do Louro e recorde o encan-
to dos moinhos de outros tempos. 
Cenários magníficos, dotados de 
caminhos pedestres, proporcio-
nam toda a riqueza das experiên-
cias ao ar livre.

Na Reserva Natural do Estuário 
do Sado, os seus olhos vão ficar 
admirados com as áreas de sapal, 
salinas, pisciculturas, arrozais e a 
extensa zona florestal do Zambu-
jal, um local ideal para a observa-
ção de aves (birdwatching).

Este é o único local conhecido, 
em toda a costa portuguesa, onde 

existe uma população residente 
de roaz-corvineiro (golfinho).
BTT, cicloturismo, pedestrianis-
mo, orientação, geocaching, ob-
servação de aves, passeios de bur-
ro, ou paintball, são alguma das 
propostas que temos para si.

Visita Guiada 
Castelo de Palmela
Visite este Monumento Nacional 
e conheça a história do Castelo de 
Palmela anterior Sede da Ordem 
de Santiago. Faça a sua marcação 
através do Posto de Turismo de 
Palmela.

Visita aos Moinhos de Vento 
e Passeios de burro
O Centro Moinhos Vivos fica si-
tuado na Serra do Louro. Visite 
um moinho de vento e marque um 
passeio de burro pela serra.

Enoturismo
A Rota de Vinhos da Península de 
Setúbal convida-o a percorrer a re-
gião. Aqui, o vinho é pretexto para 
conhecer gentes, saberes e sabores 
tradicionais, sempre com paisa-
gens deslumbrantes como cenário.

Na Vila de Palmela, encontra a 
Casa Mãe da Rota de Vinhos, o local  
ideal para planear as suas visitas.

Descubra ruas, escadinhas, 
becos, a arquitetura  
e os monumentos da Vila  
de Palmela.

Percorra o Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa, encante-se 
com a paisagem da Serra-Mãe, 
descubra os trilhos que o levam 
até à Arrábida...  
em http://turismo.cm-palmela.pt



Golfe
Situado a 40 km de Lisboa, fica o 
Arrábida Resort & Golf  Academy, 
um dos cinco campos de golfe de 18 
buracos localizados na região. Rode-
ado por vinhedos e num montado de 
sobreiros, onde ribeiros e lagos tor-
nam mágica a beleza deste campo.
O hotel de 4 estrelas tem vista pa-
norâmica para o lago principal, 
clubhouse, driving range, restau-
rante, bar, SPA e loja de golfe. 

Em Quinta do Anjo, junto à ser-
ra da Arrábida, fica o Arrábida 
Resort & Golf  Academy. Este al-
deamento turístico de 4 estrelas, 
concebido pelo arquiteto Tomás 
Taveira, combina a arquitetura 
com a beleza natural dos arredo-
res numa paisagem natural, com 
pinheiros e lagos, rodeado por um 
campo de golfe de 18 buracos.

Campos de Vinhas
O Poceirão tem na agricultura a sua 
principal atividade, onde se desta-
ca a vinha e a produção de vinhos,  

reconhecidos pela ótima qualidade 
e, premiados no país e no estran-
geiro. Não deixe de visitar a Mostra 
de Vinhos em Fernando Pó, em maio.

Artesanato
No Espaço Fortuna – Artes e Ofí-
cios aprecie todo o processo de 
manufatura de peças artesanais 
como a tijoleira artesanal, olaria, 
cerâmica decorativa, azulejaria 
artística e tradicional. 

Paintball
A Arrábida Aventuras realiza atividades como o paintball, orientação, arco 
e tiro, entre outras, que se realizam em pleno Parque Natural da Arrábida.

Karting
O Kartódromo Internacional de 
Palmela, situado na Herdade de  
Algeruz, proporciona, não só a prá-
tica do karting em competição, 
como também o prazer de desfrutar 
momentos de lazer num cenário de 
beleza natural.

Praias … aqui tão perto

Arrábida
Praias inseridas na beleza do Par-
que Natural da Arrábida como a 
praia do Portinho da Arrábida, 
membro do Clube das Mais Belas 
Baías do Mundo.

Sesimbra
O litoral de Sesimbra tem uma 
diversidade única de paisagens, 
onde se encontram algumas das 
mais belas praias do país.

Troia | Comporta
A Península de Troia é uma fai-
xa de areia situada a sul de Setú-
bal, entre o Estuário do Sado e o  
Oceano Atlântico, sendo a maior 
extensão de praia do nosso país.



Sabores
genuínos

Nas planícies sem fim e na Serra-
Mãe, frutificam produtos genero-
sos que dão origem a iguarias de 
qualidade. Comece com a cremosa 
Manteiga de Ovelha e o Queijo de 
Azeitão DOP, produto certificado 
de renome, ideal para acompa-
nhar o pão caseiro. 

Delicie-se com o sabor genuíno 
da típica Sopa “Caramela”, das 
Favas à “Palmeloa” ou do Coelho 
com Feijão à Moda de Palmela, e 
termine com uma suculenta Maçã 
Riscadinha DOP, que encontra 
apenas durante os meses de julho 
e agosto. Na doçaria, destacam-se 
a Fogaça de Palmela, o Santiago, 
o Palmelense, Queijadas do Anjo, 
o Bolinho de Amêndoa, a Pera 
Cozida em Vinho Moscatel de Se-
túbal, o Arroz Doce com Leite de 
Ovelha, as compotas e, harmonize 
com os licores ou com os moscatéis 
da região.

Regue com um excelente vinho 
produzido em Palmela, vila galar-
doada com o título Cidade Euro-
peia do Vinho 2012.

Em 1185, o primeiro foral de Pal-
mela, atribuído por D. Afonso 
Henriques, já mencionava a vinha 
e o vinho na região, o que confir-
ma a sua secular tradição vitivi-
nícola. De qualidade certificada 

e aroma inconfundível, os vinhos 
de Palmela diferenciam-se entre 
tinto, branco, espumante, rosé e 
moscatel… notáveis néctares da 
Região Vitivinícola da Península 
de Setúbal. Nos tintos, é a casta 
Castelão que predomina, dando 
origem a vinhos encorpados, de 
cor intensa e aroma cheio, com to-
ques de frutos secos e especiarias. 

Os brancos derivam de castas 
como Fernão Pires e Moscatel de 
Setúbal, com boa estrutura e aro-
ma frutado. As castas Moscatel de 
Setúbal e Moscatel Roxo domi-
nam nos vinhos generosos, produ-
tos únicos desta região.

Consulte o calendário do “Palme-
la Experiências com Sabor” em: 
http://turismo.cm-palmela.pt.



Palmela
em festa

Deixe-se conquistar…
Fins de Semana Gastronómicos temáticos 
De janeiro a novembro

Janeiras | Palmela | janeiro

Festival do Queijo, Pão e Vinho  
S. Gonçalo - Quinta do Anjo | março ou abril

Queima do Judas | Palmela 
Sábado de Páscoa

Mostra de Vinhos em Fernando Pó  
Fernando Pó | maio

Festas Populares | Pinhal Novo | junho

Palmela Wine Jazz | Palmela | julho

FIAR – Festival Internacional  
de Artes de Rua (bienal) | Palmela | julho

FIG – Festival Internacional  
de Gigantes (bienal) | Pinhal Novo | julho

Festa das Vindimas de Palmela | Palmela   
De 5ª a 3ªfeira - abrange o primeiro  
domingo de setembro

Feira Medieval | Palmela | setembro

Festival do Moscatel de Setúbal 
Palmela | junho (a confirmar)

Mais eventos em http://turismo.cm-palmela.pt

A cultura tem lugar de destaque. 
Às manifestações tradicionais que 
o povo mantém com fervor, junta-
se um movimento associativo di-
nâmico e uma agenda de eventos 
recheada de propostas de quali-
dade reconhecida a nível nacional 
e internacional, em áreas como o 
teatro, a música ou a dança.
A Festa das Vindimas de Palmela 
é a maior festividade do concelho, 
numa celebração da vinha e do 
vinho. Ao longo de seis dias, mo-
mentos de grande tradição como 
a Pisa da Uva e a Bênção do Mosto,  
o Cortejo de Camponeses ou os 
Cortejos Etnográficos – deslum-
bram milhares de visitantes. A 
promoção dos vinhos, os espe-
táculos musicais, o simulacro do 
incêndio do castelo (fogo de artifí-
cio) e a eleição da Rainha das Vin-
dimas são alguns dos momentos 
que fazem a festa.



Pousada de Palmela
Tel. 212 351 226
recepcao.palmela@pousadas.pt
www.pousadas.pt
GPS: N 38° 33’56.76  O 8° 54’07.00

Montado Hotel & Golf  Resort 4*
Tel. 265 708 150
geral@montadoresort.com
www.montadoresort.com
GPS: N 38° 34’ 09.82”  O 8° 48’ 11.19”

Arrábida Resort & Golf  Academy 4*
Tel. 210 442 600 | reception@phr.pt
www.arrabidagolfresort.pt
GPS: N 38° 34’31,51’  O 8° 57’24,07’

Amazónia Palmela
Apartamentos Turísticos 4*
Tel. 210 878 520
recpalmela@amazoniahoteis.com
www.amazoniahoteis.com
GPS: N 38° 35’15”  O 8° 55’3”

F Palmela – Aldeamento
Turístico de Palmela 3*
Tel. 265 930 000 | geral@fpalmela.com
www.fpalmela.com
GPS: N 38° 34’50,074”  O 8° 47’12,174”

Hotel Varanda Azul 2*
Tel. 212 331 451 | 212 331 452
info@varandazul.pt | www.varandazul.pt
GPS: N 38° 34.214  O 8° 54.229

Palácio de Rio Frio
Turismo de Habitação
Tel. 212 319 701 | veralupiorey@gmail.com
GPS: N 38° 40’19,037” O 8° 51’ 37,540”

Casa de Atalaia
Turismo de Habitação
Tel. 212 332 227
reservas@casadeatalaia.pt
www.casadeatalaia.pt
(abertura prevista para março 2016)

Quinta do Louro | Casa de Campo
Tel. 212 880 509
quintadolouro@gmail.com
www.quintadolouro.net
GPS: N 38º 33’38.02”  O 8º 55’42.03”
(abertura prevista para maio 2016)

Quinta da Escudeira | Casa de Campo
Tel. 963 916 031 | 214 046 637
reservas@quintadaescudeira.pt
www.quintadaescudeira.pt
GPS: N 38º 32’54.07”  O 8º 55’42.09”

Quinta do Chaparro | Turismo Rural
Tel. 212 350 431 | 967 027 252
josemartins695@hotmail.com
GPS: N 38° 35’11,976”  O 8° 54’15,595”

Biovilla | Turismo de Natureza 
(Turismo Sustentável)
Tel. 21 235 12 24 | geral@biovilla.org
www.biovilla.org
GPS: 38.539289,-8.940488

Camping Ecológico de Campismo
e Caravanismo Vasco da Gama
Tel. 212 362 361
campingvasco.gama@gmail.com
http://campingvascodagama.com
GPS: N 38° 38’ 54,083” O 8° 54’ 3,770”

Consulte outras tipologias de alojamento
http://turismo.cm-palmela.pt

ENOTURISMO
Rota de Vinhos da Península de Setúbal
Casa Mãe da Rota de Vinhos
Tel. 212 334 398
info@rotavinhospsetubal.com
www.rotavinhospsetubal.com
GPS: N 38° 34’17,9’’  O - 8° 54’09,10’’

Vini Emotions Tours
Agência de viagens com rotas especiali-
zadas na área do Enoturismo e que con-
templam toda a região de Setúbal.
Tlm.: 912 128 730
geral@viniemotiontours.org
http://viniemotiontours.com 

Onde ficar

Contactos 
úteis

GOLFE
Golf  do Montado
Montado Hotel & Golf  Resort
Tel. 265 708 150
geral@montadoresort.com
www.golfdomontado.com
GPS: N 38° 34’10.94  O 8°48’11.00

Arrábida Resort & Golf  Academy
Tel. 210 442 600 | reception@phr.pt
www.arrabidagolfresort.pt
GPS: N 38° 34’31,51’  O 8° 57’24,07’

Outros campos de golfe…
aqui tão perto
Clube de Campo da Aroeira (Aroeira I e II)
www.aroeira.com
Quinta do Peru Golf  & Country Club
www.quintadoperu.pt
Clube de Campo Aldeia dos Capuchos
www.aldeiadoscapuchos.com
Troia Golf
www.troiaresort.pt/pt/golfe/troiagolf

ARTESANATO
Espaço Fortuna
Olaria, cerâmica decorativa, azulejaria 
artística e tradicional, tijoleira artesanal.
Visitas guiadas, ateliers e workshops.
Tel. 212 871 068
geral@espacofortuna.com
www.espacofortuna.com
GPS: N 38° 33’58.99”  O 8° 55’40.55”



Cecília H. Silva
Pintura em cerâmica e azulejo
Castelo de Palmela
Tel. 212 352 542 | 919 158 209
GPS: N 38° 33’57,161”  O 8° 53’59,955”

Olacer | Olaria  
Tlm. 919 527 673  | jjrmolacer@msn.com

Cerâmica artística de Vasco Baltazar
Exposição e venda no Posto de Turismo 
de Palmela | Tlm. 918 544 100
www.vascobaltazar.blogspot.com

ANIMAÇÃO TURÍSTICA
Arrábida Aventuras
Paintball, orientação, percursos de obstá-
culos,BTT, arco e tiro, formação outdoor/
teambuilding e outras atividades
Tel. 212 352 406 | 917 885 057
arrabidaventura@mail.telepac.pt
GPS: N 38° 30’ 17,2’’  O 8° 56’ 57,67’’

Centro Moinhos Vivos
Burricadas e visita ao moinho de vento
Tel. 212 333 019
centro@moinhosvivos.com
www.moinhosvivos.com
GPS: N 38° 34’ 3,316”  O 8° 54’ 42,693”

Kartódromo Internacional de Palmela
Tel. 265 538 500 | 265 539 400
geral@kip.pt  |  www.kip.pt
GPS: N 38° 34’44.05  O 8° 49’43.18

Dreamland Tour - Circuitos Turísticos
Tel. 212 337 900
dreamlandtour@hotmail.com
www.dreamlandtour.pt

The Selector
Tlm. 915 356 104
info@theselector.pt |www.theselector.pt

Arrábida Dreams
Tlm. 938 262 684
info@arrabidadreams.com
www.arrabidadreams.com

Experimenta Natura
Tlm. 965 826 460
experimentanatura.geral@gmail.com
www.experimentanatura.pt

Rotas Terra Una  | Passeios a Cavalo
Tel. 212 333 019 
frescata@biosani.com| www.terrauna.pt

PRODUTOS REGIONAIS
Afinidades| Casa Agrícola Horácio Simões
Tel. 212 870 137 | 212 881 369 
chsimoes9@gmail.com
www.horaciosimoes.com
GPS: N 38° 34’41,655”  O 8° 49’40,049”

Casa Mãe da Rota de Vinhos
Tel. 21 233 43 98 
info@rotavinhospsetubal.com
www.rotavinhospsetubal.com
GPS: N 38° 34’ 17,9’’  O - 8° 54’ 09,10’’

Espaço Fortuna
Tel. 212 871 068
geral@espacofortuna.com
www.espacofortuna.com
GPS: N 38° 33’58.99”  O 8° 55’40.55”

Lima Fortuna
Tel. 212 871 080
info@limafortuna.pt
www.limafortuna.com
www.facebook.com/EspacoLimaFortuna
GPS: N 38° 34’ 2.78”  O 8° 56’ 25.77”

Mar até Cá
Tel. 265 946 132
maratecajados@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Mar-
-Até-Cá/258965864251983
GPS: 38.585745, -8.780293

TRANSPORTES PÚBLICOS
TST – Transportes Sul do Tejo
Estação Rodoviária de Palmela
Tel. 919 599 015 
tst@tsuldotejo.pt | www.tsuldotejo.pt
GPS: N 38° 34’13,107”  O 8° 54’17,478”
Estações ferroviárias: Palmela, Pinhal 
Novo, Venda do Alcaide, Poceirão 
Linha de apoio ao cliente: 707 210 220
CP - Comboios de Portugal
https://www.cp.pt 
Linha de apoio ao cliente: 707 127 127
Fertagus | http://www.fertagus.pt 

Táxis 
Palmela | Táxis Vinagre, Lda.
Tel. 964009253 | 919363781
Pinhal Novo | Taxis JP, Lda
Tel. 212 382 299 | 914 540 559 
968 016 298 | 935 609 647

OUTRAS INFORMAÇÕES
Câmara Municipal de Palmela
Tel. 212 336 600 | geral@cm-palmela.pt
www.cm.palmela.pt
Horário: 8:30h às 12h | 13h às 16:30h
GPS: N 38° 34’2,107”  O 8° 53’56,929”

Museu Municipal de Palmela
Castelo de Palmela
Encerra às segundas-feiras
Tel. 212 336 640
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
GPS: N 38° 33’55,776”  O 8° 54’4,196”

Posto de Turismo de Palmela
Tel. 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.turismo.cm-palmela.pt
GPS: N 38° 33’57,116”  O 8° 54’0,578”



Posto de Turismo
Castelo de Palmela | GPS  N 8º54’0,578” O 38º33’57,116” 
Horário: das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Telefone: 212 332 122 | Email: turismo@cm-palmela.pt 
http://turismo.cm-palmela.pt | Siga-nos     Turismo Palmela

Ganhe descontos.
Conquiste vantagens!

PRÉMIOS CONQUISTADOS
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Como chegar
Aeroporto mais próximo de Palmela: Portela, em Lisboa, cerca de 30 km (direção sul).  
Viajando de Lisboa, atravesse a Ponte 25 de Abril e siga pela A2. Se vier pela Ponte  
Vasco da Gama utilize a autoestrada A12, ambas com saída em Palmela.
A sul de Portugal, aeroporto mais próximo: Faro, cerca de 250 km.  
Utilize a A2, em direção a Lisboa. Saída Palmela.
Badajoz, a 190 km, dispõe de autoestradas A6 e A2 para chegar a Palmela.  
Se estiver no Alto Alentejo, siga a direção de Lisboa.       
Se vier do sul de Espanha, percorra a via rápida até Huelva, passando por Vila Real  
de St.º António (Algarve) e pela Via do Infante. Siga as indicações A2, em direção a Lisboa.  
Saída Palmela.
Chegando às portagens de Palmela, contorne a rotunda para a esquerda e siga em direção  
ao centro de Palmela. Boa Viagem!


