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         Palmela  – o que ver e visitar 
 

 
A presença do Homem na região que hoje é ocupada pelo município de Palmela 
remonta ao Neolítico superior, onde a sua presença é bastante notada, 

sobretudo durante a cultura do campaniforme, e cujo testemunho nos foi 
deixado sob a forma do mundialmente conhecido Vaso de Palmela.  

Ocupada por celtas, romanos e árabes, todos encontraram neste território um 
lugar estratégico para se fixarem.  

D. Afonso Henriques conquistou-a em 1147, outorgando-lhe foral em 1185. Mas, o período áureo de 
Palmela pode ser localizado nos primeiros anos da Nacionalidade, quando Palmela era a chave do 
território entre o Sado e o Tejo.  

 
Esta importância estratégica deve-se a aspectos conjunturais de natureza politico-religiosas relacionadas 
com o processo de conquista e consolidação do Estado português, e do qual a Ordem de Santiago e Espada, 
(que recebeu Palmela como doação de D. Afonso Henriques por volta de 1172), não pode ser separado. 
 A Ordem de Santiago marca a sua presença na sociedade portuguesa por ser senhora de um vastíssimo 

território que ia do antigo município de Riba Tejo (que engloba os actuais municípios do Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete) até Mértola, no Baixo Alentejo.  

 O poder administrativo da Ordem passa a estar centrado em Palmela “já em tempos do Infante D. João, 
filho de D. João I”. A importância desta escolha não se prendeu apenas com a proximidade de Palmela 
face a Lisboa, onde a congregação detinha o convento de Santos, entre outros, mas também pelos factos 
de Palmela ser a maior Comenda da Ordem e às características do seu castelo, de grandes dimensões 
com capacidade de albergar o conjunto monumental da Ordem – o Convento e a Igreja. Afastados os 
perigos das invasões – árabe, inicialmente e castelhana, numa fase posterior – a Ordem de Santiago 
começa a perder a importância e o poder que detinha. Com ela, Palmela deixa também de possuir o papel 
de guardiã avançada, papel desempenhado anteriormente pelas antigas sedes da Ordem – Mértola e 
Alcácer do Sal.  

 Após a extinção das Ordens Militares e Religiosas, Palmela já não possuía qualquer tipo de importância, 
nem estratégica, nem económica, nem política, a tal ponto que a Reforma Administrativa de Mouzinho da 
Silveira, em 1855, extingue o seu município integrando-o no de Setúbal onde permanecerá até 1926.  

 Aproveitando o movimento militar decorrente do 28 de Maio de 1926, as elites locais pressionam a 
Junta Militar a aceder à restauração do município de Palmela, facto que é consumado em Novembro 
desse mesmo ano.  

 
Passeios intemporais pelo Castelo de Palmela   
 
A posição geográfica do núcleo fortificado do castelo permite-lhe uma visualização estratégica de parte do 
estuário sadino, de uma vertente da cordilheira da Arrábida e, também, das planícies envolventes que a 
separam do Tejo – o que, noutros tempos, se revestia da maior importância pelas ligações e possibilidades de 
comunicação que se estabeleciam com os castelos circundantes das linhas do Tejo e do Sado.  
 

 
Dentro das muralhas do Castelo encontrará: a Pousada 
Histórica de Palmela situada no antigo convento; a Igreja de 
Santiago - monumento nacional; as ruínas da Igreja de Sta. 
Maria - a sacristia foi recuperada para albergar o Gabinete de 
Estudos da Ordem de Santiago; um Posto de Turismo; um 
auditório; loja de artesanato e loja de produtos regionais.  
 
Integrado no Museu Municipal encontram-se vários espaços 
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de arqueologia, um espaço de transmissões militares e a reserva visitável de escultura de São Tiago.  
 
Da importância adquirida ao longo dos tempos (ver percurso histórico), o castelo chega aos nossos dias 
revitalizado e reabilitado arquitectonicamente, oferecendo uma nova dinâmica cultural e turística.  
 
Descubra os contornos da paisagem e um conjunto de espaços que lhe sugerem prolongados e inesquecíveis 
passeios intemporais. 
 
 
 
Passeios nas Serras do Louro e São Luís   
 
Bem-vindo às Serras do Louro e de S. Luís, duas importantes áreas integradas na Reserva do Parque Natural 
da Arrábida. Neste percurso poderá recuar na história e testemunhar o modo de vida das populações 

anteriores, através de um importante conjunto de 
achados arqueológicos.  
 
Povoado em exploração arqueológica, com ocupação 
plena no Período Romano, mas com vestígios de 
ocupações anteriores e posteriores, podendo-se 
constatar diferentes alinhamentos de construções 
sobrepostas. É de notar que, ao contrário dos 
nossos dias, as populações escolhiam os locais de 
altitude para implantarem os seus povoados, tanto 
pelas melhores capacidades de defesa como pela 
mais elevada salubridade. 
 

Queimada 
É o ponto mais alto da Serra do Louro com uma altitude de 224 metros, assinalado com um marco geodésico. 
Esta sinalização tem diversas aplicações práticas, sendo a mais comum os trabalhos de geodesia e de 
topografia. Trabalhos arqueológicos mostram que este local teve ocupação, pelo menos, do período romano 
até ao século XI da nossa era. A rocha a nascente do marco apresenta vários sulcos, onde provavelmente 
estaria instalada uma zona de vigia. Na vertente subjacente a este local, de fácil acesso, encontra-se um 
espectacular banco de ostras fossilizadas de génese idêntica à dos corais já referidos. 
Bancos de corais 
Os corais são criaturas marinhas, de águas pouco profundas e quentes, que se desenvolvem em grandes 
comunidades. Aqui aparecem completamente fossilizados (transformados em pedra), partidos, amontoados e 
misturados com os solos de cobertura. Isto mostra que, estes terrenos, tiveram uma formação subaquática 
com deposição de diversas camadas de estratos calcários e que, posteriormente, sofreram poderosos 
movimentos tectónicos (movimentação da crosta terrestre), vindo a formar as elevações. Tudo isto terá 
acontecido há cerca de 23 a 20 milhões de anos. 
Serra do Louro 
Extensa elevação de orientação SW-NE, com cerca de 6 quilómetros e uma altitude mais ou menos regular 
entre os 200 e 230 metros, constituída por enrugamento do maciço da Arrábida ocorrido na orogenia alpina 
tardia (movimentos da crusta terrestre) há cerca de 12 a 10 milhões de anos. Composta por calcários 
margosos, grés e arenitos do período Miocénico (22 a 18 milhões de anos), onde abundam fósseis de animais 
marinhos.  
Daqui é possível avistar quase toda a região da Arrábida e o Rio Sado bem como, para Norte, a extensa 
Península de Setúbal, o Rio Tejo e a Costa de Lisboa. 
Portela 
A designação "Portela" está associada à ideia de "passagem" ou "pórtico". Realmente estes são locais onde o 
relevo torna a passagem mais simples, pelo que são escolhidos por pessoas e animais para efectuar os 
cruzamentos de serras e montes. Do ponto de vista geográfico, uma portela é um ponto mínimo entre dois 
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cumes, na direcção do seu alinhamento, e simultaneamente o ponto máximo na direcção que lhe é 
perpendicular. Trata-se, assim, do que matematicamente se denomina de "ponto de sela". 
Ribeira de Alcube 
Neste vale inicia o seu curso a Ribeira de Alcube, que circunda a Serra de S. Luís pela vertente Oeste, 
segue pela Vale da Comenda e desagua na Praia com o mesmo nome. No seu leito de cheia desenvolveram-se 
várias zonas de cultivo de pequena dimensão, mas com solos extremamente enriquecidos pela intensa 
mineralização das suas águas. O topónimo "Alcube" poderá derivar da designação árabe Al Kuba, que 
significa mausoléu ou sepulcro de pessoa importante. 
Capela de S. Luís da Serra 
Esta ermida tornou-se num local de culto de pastores da região da Arrábida, quando se deslocavam de 
Azeitão a Setúbal para vender o seu gado. As preces eram feitas no sentido de manter pastos suficientes 
para a alimentação do gado, principalmente nos quentes Verões, pelo que se instituiu uma romaria no início da 
Primavera, em finais de Abril, ao protector dos animais. As oferendas, que em tempos foram de animais 
vivos, são agora simbolizadas em figuras de cera, normalmente representando curas em animais ou mesmo 
em pessoas. 
Povoado pré-histórico do Pedrão 
O Pedrão é um promontório natural de rocha calcária que aflora na vertente este da Serra de S. Luís, a 
cerca de 150 metros de altitude e sensivelmente a meio da altitude desta. Este local serviu de refúgio a 
populações residentes, dando origem a diversas ocupações. Verificou-se um primeiro nível de ocupação 
referente ao Calcolítico Antigo (idade do cobre), há cerca de 4500 anos. Depois, no século II a.C. os povos 
da região viram-se obrigados a ocupar de novo este local. O expoente da ocupação terá ocorrido em meados 
do século I a.C. Neste período viveu aqui uma comunidade interessante, da qual poderemos definir um 
retrato pois, numa das habitações, foi descoberto um "esconderijo" onde se encontrou: duas ferramentas 
agrícolas de ferro (podão e roçadoira); uma moeda do século anterior; um machado polido pré-histórico.  
 
O que significa então este "tesouro"? As ferramentas são a subsistência, o trabalho, a sobrevivência; a 
moeda mostra que já então se sabia a necessidade da segurança nos valores materiais, mostrava o poder e a 
riqueza acumulada para um futuro que poderia ser incerto; o machado pré-histórico é uma veneração mística 
aos antepassados, numa perfeita ligação ao passado. 
 
Percurso pedestre pelo Centro Histórico de Palmela 
 
Comece este passeio pelo local cimeiro de Palmela: o Castelo. Aqui, poderá relembrar locais com história e 
descobrir este valioso conjunto monumental. Ao descer do castelo para a vila, espreite o miradouro do lado 
direito e vislumbre uma paisagem intensa de cor verde, das serras de S. Luís, Louro e Arrábida, com o Rio 
Sado, no fundo, a completar este idílico quadro.   
 

Depois, se descer até à Vila irá descobrir no Largo do Município a Igreja de São 
Pedro. A origem da sua fundação é desconhecida, embora existam algumas 
referências documentais que referem o ano de 1320. Pensa-se, no entanto, que a 
Igreja seja mais antiga. O actual edifício data da 2ª metade do século XVI 
sendo António Rodrigues, arquitecto de El Rei D. Sebastião, o seu autor. O 
interior da igreja é composto por três naves com colunas toscanas. Nas paredes, 
datando do século XVIII, existe um conjunto de notáveis azulejos historiados 
com cenas da vida de São Pedro. Na capela-mor, também revestida com azulejos, 
existe um bom conjunto de telas setecentistas. A campanha de obras do reinado 
de D João V foi motivada pela destruição do interior da igreja, devido ao 
incêndio do dia 17 de Abril de 1713. Também o terramoto de 1755 destruiu a 
fachada principal, tendo-se a sua reconstrução sido prolongada até finais do 
século XVIII.  

 
O edifício dos Paços do Concelho, ali bem ao lado da Igreja de São Pedro, é outro dos monumentos de 
destaque situados no largo. Presumivelmente datado do século XVII, sofreu ao longo dos anos várias 
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intervenções. O Salão Nobre serviu como tribunal no século XVIII e, poucos anos após o terramoto de 1755, 
julga-se que aí funcionaram o Tribunal, a Câmara, o Açougue e a Prisão. Entre 1927-28, após a restauração 
do Concelho, o edifício foi alvo de uma campanha de obras, que o adaptou para a instalação de repartições 
públicas. 

 
Localizado nas imediações dos Paços do 
Concelho encontramos o Pelourinho, construído 
primeiramente em 1645, que simboliza a 
justiça local que muitas vezes aí era 
ministrada. A revolução liberal considerou os 
pelourinhos como um símbolo de opressão e 
muitos foram destruídos, não tendo escapado 
o de Palmela. O monumento actual foi depois 
reconstruído em Fevereiro de 1907 e será, em 
breve, alvo de obras de recuperação. Está 
actualmente classificado como monumento 
nacional.  
 

No mesmo largo podemos encontrar a Igreja da Misericórdia, edifício setecentista de uma só nave com 
azulejos do século XVII.  
 
Ao lado da Igreja encontra-se o Hospital do Espírito Santo, integrado na Misericórdia e provavelmente seu 
antecedente, cujo actual edifício data do século XVIII.  
 
De seguida, inicie a descida por entre casario típico caiado e com varandas e lanternas de ferro. Este é o 
coração da vila, com vielas entrecortadas por escadarias.  
 
Passando pelo Largo do Mercado Municipal vire na Rua do Passadiço com uma buganvília enrolada no arco que 
atravessa a rua. Prossiga pela Rua Contra Almirante Jaime Afreixo e pelo Largo Marquês de Pombal com um 
chafariz ao centro. Continuando a descer as ruas com o casario típico, que foi crescendo acompanhando a 
morfologia do terreno, chegamos ao Chafariz D Maria I, construção do século XVIII com as armas desta 
Rainha ladeadas pelas  
antigas armas de Palmela. A Vila de Palmela não é amuralhada, sendo apenas o Castelo o seu local de 
protecção. Mas não é por este facto que não existem «entradas» no burgo. Assim, o Chafariz D.Maria – 
denominado desta forma por ter sido construído sob a sua protecção e patrocínio –, é a uma verdadeira 
"porta grande" e símbolo de Palmela. O actual chafariz, construído em 1792 a pedido de governantes locais, 
nobreza e povo veio substituir um outro, mais modesto e arruinado, mandado fazer em meados do século 
XVI por D.Jorge de Lencastre.  
 
Inicie a subida pelo íngreme Jardim Joaquim José Carvalho – uma das personagens de maior relevo na 
restauração do concelho – e descanse no Largo São João. Aqui poderá ver a Capela de S. João Baptista, 

datada do século XVII, e o Coreto da Sociedade 
Filarmónica Humanitária, da autoria de Salvador 
Augusto Camolas, construído em 1924 e que apresenta 
uma decoração típica da época.  
 
Numa das ruas transversais ao Largo São João, mais 
precisamente na Rua General Amílcar Mota, aprecie 
um conjunto de casas de habitação de inícios do 
século XX que apresentam fachadas de notável 
plasticidade e decoração, com revestimentos 
exteriores de painéis de azulejos nos coroamentos e 
paramentos em ladrilho cerâmico vidrado. 
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De volta ao Largo, visite o Cine teatro São João, um dos ex-libris de Palmela, inaugurado em 26 de Julho de 
1952 com o filme "As aventuras de D. Juan" e a revista alemã "Que pernas ela tem". Nasceu assim, em 
Palmela, uma das mais categorizadas casas de espectáculo fora dos grandes centros urbanos, mandada 
construir por Humberto da Silva Cardoso para "engrandecimento de Palmela". 
  
O arquitecto Wily Brun, o engenheiro Pedro Cavalleri Martinho e António Ventura, encarregado da 
construção, confirmaram os seus méritos profissionais, dando corpo a um edifício harmonioso, sóbrio, com 
amplos espaços interiores, uma sala de espectáculos espaçosa, recheada de pormenores decorativos. Nos 
dias de hoje tem tido uma dinâmica utilização, quer para espectáculos de teatro e dança quer para 
concertos, cinema e exposições.  
 
Para terminar esta visita pelo centro histórico de Palmela visite a Casa Mãe da Rota de Vinhos, aproveitando 
para apreciar um bom moscatel da região. 
 
Percurso pela Reserva Ecológica Nacional 
 
Este continua a ser um dos segredos mais bem guardados do nosso concelho. A 7 km do centro do Pinhal 
Novo encontra-se uma das mais importantes áreas naturais do País, que encerra um verdadeiro tesouro em 
flora e fauna, que se revela um excelente percurso para efectuar a pé ou em BTT.  
 
 
A Reserva Ecológica Nacional (REN) abrange cerca de 9% da área do concelho de Palmela, incluindo as 
margens do estuário do Sado, as albufeiras e grande parte das linhas de água. A maior área situa-se na zona 
da Brejoeira/Lagoa da Palha e abrange cerca de 10 km2.  
 
A reserva abrange o troço final da Vala da Salgueirinha, que nasce a 200 m de altitude na Serra do Louro e 
a cerca de 14 km do Vale da Brejoeira, integrando charnecas húmidas e prados mediterrânicos. Aqui, podem 
observar-se 25 espécies de avifauna ameaçadas na Europa e estritamente protegidas. 

 
 
 
 
 
Flora 
Neste terreno pode encontrar-se o pinheiro 
bravo e o sobreiro. Ao longo das linhas de água 
podemos observar salgueiros, choupos, freixos 
e vimeiros. Nas margens da albufeira existem 
caniçais, junco, Maios, campaínhas amarelas e 
lírio amarelo, entre outros. 
Fauna 
Morcegos, toupeiras, lebres, raposas, cobras 
de água, e muitos outros, poderão ser 

observados no local.  
 
Entre a extensa lista de aves aquáticas destacamos o perna longa, o borrelho pequeno de coleira, o maçarico 
de bico direito, a galinha de água, a águia de asa redonda e a águia calçada, o pato real, a garça, o melro, o 
verdilhão, o bico de lacre, a carriça, o pintassilgo e a toutinegra de cabeça preta. 
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Vestígios arqueológicos do concelho 
 
Parta à descoberta dos vestígios arqueológicos existentes no concelho de Palmela, onde existem 
testemunhos do paleolítico à época contemporânea.  
 

 
 
O vasto espólio proveniente dos espaços 
escavados tem sido tratado, estudado e 
divulgado em seminários e congressos 
nacionais e internacionais, constituindo uma 
significativa colecção museológica. 
 
 
Área Urbana de Palmela 
Nas intervenções arqueológicas realizadas em 
vários pontos da vila – Rua de Nenhures, casa 
nº4 da Rua do Castelo, Paços do Concelho 
(Poente) e Castelo de Palmela – obteve-se 
espólio cerâmico datável dos sécs. XIII a XV.  
As escavações revelaram ainda algumas 
estruturas, com destaque para as da casa n.º 4 
da Rua do Castelo. Materiais de finais do 
século XV, séc. XVI e séc. XVII foram 
recolhidos no acompanhamento de obras 

efectuadas em diversas ruas da vila. Salientam-se as cerâmicas esmaltadas e vidradas da Rua Augusto 
Cardoso, algumas das quais importadas de Valência e vários elementos de adorno pessoal.  
 
 
O Castelo Islâmico  
 
A ocupação do castelo pelos muçulmanos está hoje atestada arqueologicamente no período entre os séculos 
VIII-IX/XII. Apesar de mais escassos, subsistem ainda alguns traços da presença Almoada.  
 
Pelos dados documentais cristãos do séc. XII e XIII sabemos da existência de uma casta nobre muçulmana 
em Palmela (Balmâla), por alturas da conquista de Lisboa (1147) e, logo após, aquando da rendição 
incondicional do castelo. Em finais do séc. XII, inícios do XIII, sucedem-se as incursões almoadas e as 
contra-investidas cristãs, sob a lança dos freires de Santiago que, entretanto,estabeleceram neste castelo 
um núcleo militar.  
 
As investigações arqueológicas efectuadas nesse local da alcáçova conduziram à descoberta de estruturas 
sobrepostas que abrangem todas as fases atrás citadas. Além de fossas e silos, encontram-se restos de 
casas de habitação, algumas adossadas à muralha com a respectiva distribuição funcional: lixeiras, canais de 
escoamento de águas. Derrubes e níveis de incêndio ilustram momentos de destruição violenta no castelo. 
 
 


